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د افغان او 
انګرېز دوھمھ 

جګړه 
لیکونکي: پوهاند حسن کاکړ  
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بريدونو سره مخ ) گورياليي ( يرغلگر پوځونه په داسې حال آې، چې د افغان زړورو خلكو له خوا له چريكي 
عالميه د آابل د خلكو په مه سفيدسنگ ته ورسېدل او دهغو اعالميو په لړ آې يوه ځانگړې ا ٢وو، د اآتوبر پر 

برتانوي (( په دې اعالميه آې راغلي وو، چې   53و )  ٧٠٠٠٠( نامه صادره آړه، چې هغه وخت يې نفوس 
لښكر د آابل د نيولو په موخه پر هغه ښار تېرى آړى، آه غواړئ دا آار په آرامۍ تر سره شي، ښه به وي او آه 

د هغوى . انيې حكومت غواړي له ټولو طبقو سره په عدالت وچلېږيد برت... نه، نو د پوځ په زور به ونيول شي 
په ... مذهب، احساساتو، دودونو ته درناوى ولري، په داسې حال آې چې له يرغلگرو څخه به غچ واخيستل شي 

دې اساس د دغې اعالميې تر خپرېدو وروسته، هغه آسان چې په آابل ښار آې د وسلې سره وليدل شي، د 
همدارنگه په دې اعالميه آې راغلي وو، چې د  54. )) ت د دوښمنانو په توگه به وپېژندل شي برتانوي حكوم

رابرتس ال هم په ظاهر آې د . جاللتماب اميريعقوب خان پر وړاندې مقاومت آوونكي به هم خپله سزا وويني 
ت د ځواك آمزوري آول د دغه څرگند منافقت موخه يواځې د خلكو د مقاوم. برتانيې حكومت د امير دوست باله 

  . مه په چاراسياب آې خلكو خپل ټينگ مقاومت وښود  ۶وو، سره له دې هم د اآتوبر پر 

عجيبه ده، چې په چاراسياب آې خلك د هغه امير په نامه جنگېدل، چې ځان يې د هغوى دغوښتنې پر 
مه په  ۵د امير دوست محمد خان زوى سردار نېك محمد خان د اآتوبر پر . خالف يرغلگرو پوځونو ته سپارلى و 

آوټوال (( او له ځنډ پرته يې آتنه وآړه او بېرته ژر ښار ته راستون شو _ چاراسياب آې له امير سره ليدنه 
راوغوښت او امر يې ورته وآړ، چې په ښار آې اعالم وآړي چې دا د امير امر دى ، چې هرڅوك بايد له 

بله ورځ خپله نېك محمد خان د انگرېزانو پر وړاندې د پوځ د سر په ليكه آې . انگرېزانو سره جگړې ته تيار وي 
د  55. )) و او د باور آسانو د چاراسياب په جگړه آې برخه واخيستهراڅرگند شو او د امير ډېرو نژدې ملگر

هغوى په ښار آې گرځېدل او خلكو ته يې چيغې وهلې، چې امير بندي دى او (( آوټوال له قوله محمد اسلم خان 
و خلكو دا اعالميه د نېك محمد په امر ټول. بايد ټول مسلمانان الړ شي او د هغه د راخوشې آېدلو لپاره وجنگېږي 

ته ورسېدله او د ښار خلكو باور وآړ او داسې فكر يې وآړ، چې هغه اعالميه اصًال له آوم لوړ مقام څخه صادره 
ته پيسې ورآړې، چې غازيانو ته ډوډۍ تياره آړي ) نانوايانو ( آوټوال د ښار ډوډۍ پخوونكيو  56. )) شوې ده 

جنرال ( له جنگ نه يوه ورځ مخكې د پوځ جنراالنو .  او پوليس يې وگومارل، چې خلك د جگړې په لور راوآاږي
سردارنېك محمد ( او هغو سردارانو ...) غالم حيدرخان چرخي، جنرال سيف الدين خان، جنرال عبدالكريم خان

چې د چاراسياب په جگړه آې يې برخه اخيستې وه ، لومړى جرگه وآړه او ) خان او سردارخوشدل خان او نور 
پخپله ده هم په بله ورځ په جگړه آې . ونيسي ) مواضع ( اب ته پوځ ولېږه، چې لوړ ځايونه وروسته يې چاراسي

گډون وآړ او په آابل آې يواځې جنرال سيف الدين خان پاتې شو او جنگياليو ته يې د وسلو د توزيع آولو دنده پر 
دې چې له آابل نه د يرغلگرو رابرتس حتا په دې فكر و، چې امير محمد يعقوب  مخكې له   57. غاړه واخيسته 

) (( رابرتس په وينا ( پوځونو په لور راوخوځېږي، خپل تره سردار نېك محمد خان ته الرښوونه آړې وه، چې د 
پوځ  او خلك زموږ پر وړاندې مقاومت ته وهڅوي او د شپږمې ورځې جگړه مستقيمًا د هغه د اطاعت او امر 

آتنې څخه دې _ جگړې وروسته له سردار ولي محمد خان سره له ليدنې  رابتس د چاراسياب تر  58. )) پايله وه 
امير او دهغه ټول ورسره پالوي، په دسيسه آې گډون درلود (( پايلې ته رسېدلى و، چې دچاراسياب په جگړه آې 

د خو څرنگه چې د امير په اړه د رابرتس ذهن   59. )) او له هغه څه نه چې تېرېدل، په بشپړه توگه خبر وو 
سردارولي محمد خان له خوا مغشوش شوى و، په جنگ آې د امير په برخې اخيستې پوره ډاډه نه و او ښايي 
هغه له دې امله په جنگ آې د امير دبرخې اخيستنې په فكر آې شوى وي، چې په چاراسياب آې آلك خو لنډمهاله 

ان د ښار خلك او پوځ د امير په نېك محمدخ(( مقاومت سره مخ شو، خو په دې آې هېڅ شك نشته، چې سردار
په هر حال څرنگه چې يرغلگرو ځواآونو غوره او پرمختللې وسلې په واك  60. )) نامه سپېڅلي جهاد ته راوبلل 

په هغه جگړه آې چې د اآتوبر پر ) په داسې حال آې له افغان توپونو څخه هېڅ آار وا نه خيستل شو ( درلودلې 

  . مخ  ۶۶هنسمين ،  -  53
  .  ۶۴، ص  ٣هنا ، ج  -  54
ټوك،  ٢۴، م ض س س هـ ، ١٨٧٩نوامبر  ١۵د برتانيې د سفارت د نړولو په اړوند، په آابل آې د وروستيو پېښو دالملونو په اړه څېړنيز راپور،  -  55

مخ  ۶٧٩
ايضًا  - 56
. مخ  ٧٢١ټوك،  ٢۴د سردار خوشدل خان نقل قول ، م ض س س هـ ،  - 57
. مخ  ٨٨ټوك،    ٣هنا ، . مخ ١٢۵۵ټوك، ٢٣س هـ ، ، م ض س ١٨٧٩اآتوبر  ٢٠_ رابرتس به اليل  -  58
  . مخ  ٩٠٩ټوك،   ٢٣، م ض س س هـ ، ١٨٧٩اآتوبر  ١١) تلگرم ( _ وايسراى آرين بروك ته  -  59
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  څلورم څپرآى
  په آابل آې د انگرېزانو نظامي حكومت

: سريزه 
په دې څپرآي آې د اميريعقوب خان استعفا، په آابل آې د انگرېزانو نظامي حكومت، د افغان جنگياليو 

آې په شيرپور آې په سختو جگړو او د اعدامول، د پردي حكومت آړنې، چې باالخره د دسمبر په مياشت 
. يرغلگرو ځواآونو په محاصرې سره پاى ته ورسېدې، تر بحث الندې نيول آېږي 

:  د امير استعفا
د هندآى له الرې په شا تګ وآړ او ) چل ستون ( د چاراسياب تر جگړې وروسته افغان جنگياليو د 

ل محمدجان وردګ، چې د آوګناري له وژنې وروسته د جنرا. ښاريانو د يرغلگرو له وېرې ښار پرېښود 
مشر په توگه ټاآل شوى و، ښار ته راوگرځېد او له خپل پوځ سره يې د اسمايي په ) غټ ( سپاهيانو له خوا د 

غره آې موضع ونيوله او له انگرېزانو سره، چې د شيرپور دروازه يې نيولې وه، سنگر ونيو، خو نوموړي 
جوگه ونه باله او د شپې له خوايې د تېښتې الر غوره آړه، خو د قرق غره ته نژدې د جنرال ځان د مقاومت 

. وآړ او خپله د غزني او وردگو خواته الړ  وو نتچزميرغلگرو ځواآو يوه ټولي، چې د هغه په تعقيب پسې روان 
62

يرغلگرو ځواآونو د مرنجان پر غونډۍ خيمه ووهله او امير ته يې هم يوه ځانگړې خيمه، چې په دقت 
مې  پر ماښام څرگنده شوه، چې جنرال فريدرك رابرتس، چې  ١١د اآتوبر د . سره يې څارنه آېده، ورآړل شوه 

، سبا د آابل باالحصار ته ننوځي او بلل آېده)) د شمالي افغانستان د پوځ قوماندان (( اوس د انگرېزانو تر منځ 
نه تر هغې ورځې د افغانستان د پاچاهانو ځاى و او د لوړو او ښكليو ودانيو په  ١٧۶٧هغه حصار، چې له 

درلودلو سره يې پر ښار باندې يوه حاآمه منظره جوړوله، د ختيځو واآمنانو د يوه دربار په توگه الس ته راوړي 
آېږي، ټاآل شوې وه، چې د ښار لويان او د محمدزيو سرداران د امير په گډون په  او د برتانيې توغ پرې پورته

. هغه آې گډون وآړي 

امير پخپله په هغه . له هغه مخكې يو شمېر انگرېزپلوو په چاراسياب آې د رابرتس هرآلي ته را دانگلي وو 
رابرتس خيمې ته ورننوت او هغه ته خپله مه د سهار په شپږو بجو د  ١٢د اآتوبر پر . غونډه آې گډون نه درلود 

دا غوره بولم، چې ژرترژره د انگرېزانو په يوه آمپ آې باغوان (( استعفا وړاندې آړه او څرگنده يې آړه، چې 
د رابرتس په وينا امير غوښتل د لوگر په خوشي آې   63. )) شم، نه  دا چې په آابل آې د امير په توگه پاتې شم 

امير د خپلې . ې آړي، خو هغه وخت د خپلو وزيرانو په غوښتنه له هغه آار نه راوگرځېدخپله استعفا وړاند
برتانوي آمپ ته زما د راتگ له امله، ټول خلك ما آافر بولي او زما خپل مالزمان : (( استعفا المل داسې بيانوي 

بايد وويل شي، چې  64. )) وري هره ورځ له ما تښتي، هېڅوك زما امر نه مني او نور ماته د امير په سترگه نه گ
دا هم ويل آېږي، چې امير له دې امله نه غوښتل، په .  د دې خبر سرچينه يواځې او يواځې پخپله رابرتس دى 

په داسې حال آې چې . پر وړاندې سپك شي ) آوگناري زيو ( دربار آې شتون ولري، چې ښايي د رقيبانو 
ې دا استعغا د ظالمانه او ناعداالنه فشار له امله ورڅخه واخيستل وروسته يعقوب خان په هند آې څرگنده آړه،چ

لكه پخوا چې ذآر شول   65. او د برتانيا حكومت دا حق نه درلود، چې هغه يې دې آار ته اړ ايستلى واى . شوه 

  . مخ ٣۵٣–سراج التواريخ  -  61
  . مخ ٣۵۴–سراج التواريخ  -  62
  . مخ ١٠۵–هنسمين  -  63
. مخ ١١٨١ټوك،   ٢٣م ض س س هـ ،  –نمبر ضميمه  ٣٩ -  64
  . مخ ٣٩٨–بالفور . مخ ٩٢–ټوك ٣–هنا  -  65
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. ه شي رابرتس امير ته وويل، چې د وايسراى له خوا د استعفا د منلو تر وخته په تم

 : په باالحصار آې)) راپت آل (( 
مه د سردار موسى جان او انگرېز منصبدارانو او د پوځ د يوې قطعې په ملتيا د  ١٢رابرتس داآتوبر پر 

پرته دښار نور مهم خلك حاضر ) آوگناري زيو ( ځانگړو تشريفاتي مراسمو په ترڅ آې باالحصار ته ننوت، خو 
، سرار يحي خان او دبهرنيو چارو وزير، سره له دې چې رابلل شوي وو، پخپله نه وو، مستوفي حبيب اهللا

هغوى چې د يرغلگرو پوځونو د . له ښار څخه ځينې نندارچيان هم راغلي وو. رانغلل، تر څو چې احضار شول 
د . وباله )  راپت آل( لغړ سر ، ګڼ اوږده برېتونه وليدل، له هماغې شېبې نه يې هغه ) قد( قوماندان لنډه ونه 

زه جنرال رابرتس د برتانيې  دحكومت له خوا په دې (( دا اعالميه په دري ژبه ولوستل شوه ) راپت آل ( همدغه 
توگه اعالم  آوم، چې امير پخپله خوښه استعفا ورآړې ده او افغانستان يې پرته له يوه حكومت څخه پرې اېښى 

. دى 

افغان ملت مقامات سرالري او سرداران دې د امنيت د ساتنې  د برتانيې حكومت اوس امر آوي، چې ټول
د برتانيې حكومت هيله . په برخه آې خپلو دندو ته ادامه ورآړي او د اړتيا په صورت آې دې ماته مراجعه وآړي 

د هغو . د خلكو مذهبي دودونو او احساساتو ته درناوى وشي . لري، له خلكو سره په عدالت چلند وشي 
او سرالرو خدمتونه، چې د امنيت په ساتنه آې مرسته آوي، باالستحقاق وگڼل شي، خو هغه آسان چې سردارانو 

د برتانيې حكومت به . امنيت گډوډي او هغه چې پر برتانوي مقاماتو باندې بريدونه آوي، سخته سزا ورآړل شي 
مت لپاره به ونيول شي، دعمده قومونو خپله اراده د راتلونكې  دتل پاتې ترتيباتو په اړه، چې د خلكو د غوره حكو

. له مشرانو او سردارانو او هغه چې د ښارونو او واليتونو گټې او هيلې تمثيلوي تر مشورې وروسته اعالم آړي 
د مستعفا امير د ستر حكومت تر ختمېدو وروسته ، څنگه چې مستوفي حبيب اهللا ، سرداريحي خان، وزير شاه  66

بندي شول او المل يې څرگند شو، چې هغوى د حكومت مقتدر خلك او د رابرتس په  محمد او سردار زآريا خان
په عين حال آې نظامي حكومت د لس  67. وينا هغوى له خپل دريځ څخه د انگليس پر ضد گټه پورته آړې ده 

ل شو او آيلو مترۍ په واټن سره له باالحصار څخه اعالن شو او ميجر جيمز هلتر د نظامي گورنر په توگه وټاآ
خلكو ته دا ابالغ شوه، چې هغو آسانو، چې د آوگناري او د هغه د . نواب غالم حسن خان يې نايب وبلل شو 

ملگرو په وژنه آې يې برخه اخيستې وه، سزا به ورآړل شي او له يوې اونۍ وروسته آه له هر چاسره وسله 
روپۍ انعام  ۵٠راغلي وو، هر هغه چاته به  همدارنگه په اعالميه آې. وموندل شوه ، پر اعدام به محكوم شي 

ورآړل شي، چې د هغه چا په باره آې معلومات ورآړي ، چې پر سفارت يې يرغل آړي وي او د هغه معلومات د 
داسې فكر آېده چې دغه غج .خو خلك په ټوليزه توگه بې تفاوته پاتې شول  68. هغه شخص پر نيولو منجر شي 

آال غوندې تېردونكى او لنډمهاله وي، خو په څنګه چې په ښار آې په دې  ١٨۴٢اخيستونكى پوځ به هم لكه د 
وخت آې د خوراك اساسي توآو په آافي اندازه بسنه نه آوله او آوم به چې وو، هغه به د زياتو پيسو په مقابل 

. آې انګرېزانو مصرفول،بيې ډېرې لوړې شوې 

  . مخ ۴٢٢ ١٩٧رابرتس ، يوڅلوېښت آاله په هندوستان آې، لندن، . مخ ١٠٧٠هنسمين . مخ ٣۶٨–بالفور  -  66
  . مخ ٣۶٧بالفور ،  -  67
. مخ ٩٧ټوك ،  ٣هنا ،  . مخ ١٠۴٧ټوك،  ٢٣، م ض س س هـ ، ١٨٧٩اآتوبر ١۴، ) تيلگرام  (رابرتس سكرتر خارجه ته،  -  68
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لومړى پر . په عين حال آې دوه آمېسيونه، يو نظامي او بل سياسي،چې هر يوه يې درې غړي دلودل، تشكيل شول 
گڼل ) تورن ( دې دنده گومارل شوى و، دهغو اشخاصو په اړه، چې د اعالميې پر اساس ، د انگرېزانو په اصطالح 

محاآمه آړي، چې د څېړنې آميسيون د آېږي، شواهد راټول آړي او دويم پر دې مامور شوى و، هغه آسان 
  .  هغوى په اړه شواهد الس ته راوړي وي 

آولونل چارلز، آريگر، هنري بيليو او محمد حيات خان د هندي مسلمانو سياسي مرستيال، ( سياسي آمېسيون له 
له دې . په نظامي آمېسيون آې جنرال مسي او نور غړي وو. چې پر پښتو او دري ښه پوهېده ، تشكيل شوى و

ترسره آولې او همدارنگه په آابل  وروسته دغو دواړو آمېسيونونو داسې آړنې، چې د رابرتس د تاييد وړ وې
خو . آې يې د نظامي حكومت له آړنو سره سره يوه د انسان وژنې، ترور او وېرې ډآه دوره منځ ته راوړه 

مه دباالحصار په جبه خانه آې دوې چاودنې  ١٧او   ١۶مخكې له دې چې هغوى په آار پيل وآړي؛ د اآتوبر پر 
په پايله آې يې څو تنه يرغلگر پوځونه هالك شول او گڼ شمېر جنگي وشوې، عاملين يې ونه نيول شول، خو 

دغو چاودنو په باالحصار آې د . توآي له منځه الړل، چې له هغو څخه د افغانانو پر وړاندې آار اخيستل آېده 
( رابرتس د نومبر پر نهمه ځان او خپل پوځونه شيرپور . يرغلگرو پوځونو استوگنه له گواښ سره مخ آړه 

  . ته ولېږدول، چې د بي بي مهرو د غونډۍ جنوب او لوېديځ  په دوه ميلۍ آې پرته سيمه ده ) يرآبادش

رابرتس د دغه پراخ نظامي استحكام د نابشپړو ودانيو د بشپړولو لپاره ډېر مواد او لرگي د باالحصار له 
.موادو نه تش او په ويرانه بدل آړ ودانيو څخه الس ته راوړل او باالحصار يې په ډېره چټكتيا سره له اساسي 

:  په آابل آې د انگرېوانو بلواگري او انسان وژنه
د اعدام او ترور دوره، چې د نظامي حكومت له اعالم وروسته په آابل آې پيل شوه، د ليتن  او لندن له الرښوونو 

ليتن د سپتمبر . نه پكې ښكارېده څخه يې سرچينه اخيستې وه  او د رابرتس  د ځناورۍ او انسان ضد څېرې نښا
له امله بايد ټول افغان ) آوگناري وژنه ( د دغه ډول جرم لپاره (( مه رابرتس ته الرښوونه آړې وه، چې  ٢٩پر 

او د دغه  عمل سزا بايد هم افغان ملت ته او هم هغو آسانو ته، چې په دغه پېښه . )) ملت ته سزا ورآړل شي 
عمومي مجازات د افغانستان پر تجزيې تجويز شول، چې وروسته به بحث . آړل شي آې يې برخه اخيستې وه، ور

تېزه، سخته او (( پرې وشي  او خلكو ته د سزا دورآولو په برخه آې د ليتن الرښوونه داسې وه، چې  سزا بايد 
؛ ځكه ښايي په ډېره چټكتيا سره پلې شي(( او . )) اغېزناآه وي، پرته له دې چې افراط اوتفريط پكې وشي 

  69. )) ستاسې نامعينې آړنې د تمديد پر اساس په بهر آې د خطر زنگ وآړنگېږي 

ښايي هر افغان (( په دې اساس لكه څنگه چې هنا وايي، د ليتن د الرښوونو روحيه پر دې فريضه والړه وه، چې 
   70. )) د برتانيې د سفارت په نړولو آې مسوول وگڼل شي 

دعاملينو لپاره يوه لويه معضله دا وه، چې څه ډول د قانوني آار بڼه او روحيه، په آابل آې د ښكېالك 
معوًال په برتانيه آې له هغو وحشيانه اعمالو سره موافقه آړي، چې هغوى يې په آابل آې د ترور په دوره آې د 

اه او بې  دفاع انسان غچ اخيستنې  د حيواني حس د تسكين لپاره په قصدي توگه مرتكب آېدل او له امله يې بې گن
څرنگه چې موږ يو غچ (( په ډاگه ويل )   massy( حتا ځينو نظامي منصب لرونكيو لكه مسي . په دار ځړېدل 

په عين حال آې د څېړنې د آمېسيون په   71. )) اخيستونكى پوځ يو، بايد د قوانينو دقيق رعايت ته پام ونه آړو 
تورن آسان ( آار آې اساسي نيمگړتيا ليدل آېده، هغوى چې د څېړنې په ماموريت گومارل شوي وو، ونه توانېدل 

هغوى يواځې پر هغو شواهدو عمل آاوه، چې حيات خان د هغوى په . په مستقيم ډول تر څېړنې الندې ونيسي) 
تورن له هغه چانه، چې تور يې پرې (( دا آړنه د دې المل آېدله، چې . ه راوړل اړه له جاسوسانو څخه الس ت

يواځې ځينې  72. ))لگولى وي ،بې خبره وبولي او دايې نه شواى آوالى د ردولو لپاره خپل شواهد وړاندې آړي 
د دسمبر د  وختونه چارلزمك گريگريك د سياسي آمېسيون غړي د مستقيمې مداخلې له امله، هغه تورن آسان چې

. مخونه ٣٧۴ – ٣٧٢نقل قول له بالفورنه ،  -  69
  . مخ ١۴٠ټوك،   ٣هنا ،  -  70
  مخ.١۴٠ټوك،   ٣هنا ،   -  71
  .مخ١٣٩ټوك،   ٣هنا ،   -  72
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ورځو لپاره په  ٢۶مې يې د  ١٢مه پر آار پيل وآړ او د نومبر تر  ١۶نظامي آمېسيون  د اآتوبر پر 
رسمي اعالن داو، چې د اعدام سزا په دوو . ادامه ورآړه او په همغه ورځ منحل شو ډېره چټكۍ سره خپل آار ته 

د  75. )) صورتونو ورآول آېږي، د سفارت د غړيو په وژنه او خيانت سره، د امير پر وړاندې په بغاوت سره 
په توگه ژوند مې وروسته د رابرتس په آمپ آې د بندي  ٢٧امير په برخه آې بايد ووايم، چې هغه د دسمبر له 

مه يې استعفا ورآړه او په دې وخت آې د هغه پر وړاندې بغاوت په عملي  او قانوني  ١٢آاوه او د اآتوبر پر 
د بېلگې په توگه يو سړى يواځې په دې نامه، چې په . خلك په بېال بېلو نومونو اعدام شول. توگه بې مفهومه و 

نور خلك په دې غرغره  76. چې په آاليوآې يې پټه آړې وه دار وځړول شو، چې يوه چاقو وسره و موندل شوه 
يو شمېر هغه  77. شول، چې يا د سفارت مالونه ورسره وموندل شول او يا يې د يرغلگرو پر ضد خلك هڅول 

خلك چې ياغي بلل شوي وو او په دار وځړول شول، هغه څوك وو، چې د چاراسياب په جګړه آې يې ګډون آړى 
له انگرېزانو سره جگړې ته هڅولي وو، د هغوى په منځ آې آوټوال، محمد اسلم خان،  و او يا يې نور خلك

هغوى په حقيقت آې د يوه  78. خواجه محمد نظر  او يو روحاني سړى، چې صاحب زاده فرح نومېده، شامل وو 
د . دفاع آوله بهرني يرغلگر پوځ پر ضد د انساني ژوند له عزيزو ارزښتونو، لكه هېواد، خپلواآي او دين څخه 

خلكو ممثلينو او استازو د هغوى په هڅونه خپلې دندې په ښه توګه تر سره آړې، په داسې حال آې چې له يوه 
افغان عسكر . دولت سره په جګړه آې هېچاته حق نه ورآول آېږي، چې د ملي مقاومت مشران په دار وځړوي 

په نزد چې  د يوه بندي په توگه يې قرار درلود  چې په چاراسياب آې جنگېدل او امير يې د يرغلگرو پوځونو
له انګرېزانو  سره مقابلې ته مامور آړي وو او يرغلگرو )  افغاني عسكر ( اوهغه د رابرتس په باور هغوى 

هنا ښايي د  79.پوځونو د هغوى دوه واآمن بې وسلې آړي وو او دوو قانوني حكومتونو ته يې سقوط ورآړى و 
ې نيولو سره وايي، چې يو شمېر افغانان له آوم دليل پرته نه؛ بلكې د دې لپاره غرغره همدې آسانو په پام آ

 80. شول، چې پر خپل هېواد باندې د تېري پر ضد يې مقاومت ته السونه بډوهلي وو 

رابرتس د ټول اعدام شويو شمېره له هغې ورځې چې له علي خېلو يې حرآت آړى و، په آابل آې د 
په داسې حال آې د فرېدرك هري سن د احصايې له مخې چې په  81آسه ښيي  ٩٧پورې  ټول  مې ٢۶دسمبر تر 

آې دا شمېره، پرته له هغو آسانو، چې له انگرېزانو سره په ) په آابل آې نظامي حكومت ( يوه جامع مقاله 
اعدام  رابرتس په خپل راپوټ آې 82.آسه ښيي  ١٢٢مې پورې  ٢د جنورۍ تر  ١٨٨٠جګړه آې وژل آېدل د 

هغه آسان : (( شوي آسان تر بېالبېلو سرليكونو الندې ذآر آړي دي او په يو بل ځاى آې يې داسې خالصه آوي 

  . مخ ١۴١ټوك،     ٣نقل قول له هنا،   -  73
  . مخ  ٨٨هنسمين، -  74
  . مخ  ٨٣هنسمين،  -  75
  . مخ  ١۵٨٩،  ٢٣مه ، م ض س س هـ، ټ  ٩د اآتوبر ١٨٧٩رابرتس اليل ته،  -  76
  . مخ  ۴۴۵د سپتمبر لومړۍ ،  ١٨٧٩پنځه لس ورځنۍ مجله ، د ) په آابل آې نظامي حكومت دويمه برخه ( هري مس،  -  77
زيزخان بن نواب، زمان خان هم ورآې شامل بلل آېږي خو په پټو او رسمي ستياو غبار له جنرال خسرو خان او سردار سلطان ع -  78

. راپورنو او نوروناجاپوانكليسي اثارو آې يې نومونه نه دي ليدل شوي 
  . مخ  ٧٧۴د هري سن مخكينۍ ياده شوه مقاله، لومړۍ برخه ،   79
  . مخ  ١۴٣ټوك ،  ٣هنا ،  -  80
. مخ  ٣٨٣ټوك ،  ٢۴مه، م ض س س هـ ،  ٢٣د جنوري  ١٨٨٠رابرتس خارجه سكرتر ته، تيلګرام،  -  81
  . مخ  ۴۵٧د هري سن ياده شوې مقاله، دويمه برخه،   82
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:  فغانستان د وېشلو طرحهد ا

اوس د افغانستان په اړه د هغوى د . تر دې ځايه د وګړو په اړه د انگرېزانو له وحشيانه آړنو څخه بحث وشو
ليتن لكه څنګه چې مخكې ورته نغوته شوې ده، د آوګناري له وژنې څخه تر خبرېدو . غچ اخيستنې طرحه څېړو

هم د افغانستان وېشلو  طرحې ته  وروسته د نورو اقداماتو له جملې څخه، چې الس يې پرې پورې آاوه، يو
دا طرحه د ده او نورو انگرېزانو په اند دامير تر استعفا وروسته جدي تره او عملي آېدونكې و . اشاره ده 

برېښېده، په ځانگړې توګه هغه وخت، چې د آابل د شاوخوا سيمو اوضاع څه ناڅه د ترور په دوره آې آرامه وه 
زه د مرآزي حكومت د . اوس دلته بل څوك سياسي نفوذ نه لري(( ر ورآړ مه خب ٢٢رابرتس د اآتوبر پر . 

دا . تاسيس لپاره آومه څېره او شخص نه وينم، پرته له هغو آسانو، چې د برتانيې د پوځ مالتړ ورسره دى
كر ليتن البته مخكې له دې دا فغانستان د وېشلو ف 89. )) څرگندېږي چې هر څه د وېشل آېدو په لور اشاره آوي 

(( مه آرين بروك ته، چې د هند چارو وزير و، خبر ورآړ ١٩په سر آې درلود او له تفصيل څخه يې د اآتوبر پر 
دغه اټكل چې د هغه جرم به . د خصوصي آرښـو د امير دفوري لرې آولو پرېكړه راتلونكى سياست اساسي آوي 

ني تر دې حده ناشونې برېښېده، چې اټكل آېده ثابت شي دومره پياوړى او په هر حال د ده په الس راتلونكې واآم
هر تردد او آمزوري په زموږ له خوا اوسمهال . د غه استعفا به د يو لړ  وروستيو ترتيباتو نيول اسانه آړي 

موږ بايد هرو مرو د افغانستان خلك ژرترژره قانع آړو، چې موږ مطلق صاحبان يو، مخالفت . خطرناآه ثابته شي 
او زموږ پر وړاندې مقاومت به تباهي رامنځ ته آړي او اطاعت او معاضدت به يقينًا جايزه له به تحمل نه آړو 
  .))ځان سره ولري 

آندهار او شاوخوا سيمې يې بايد ژرترژره په تل پاتې توگه د برتانيې په امپراتورۍ پورې وتړل شي، موږ دا (( 
. )) سيمه په اسانۍ سره ساتالى شو 

. مخ  ٨۵٢ټوك ،  ٢۴مه ، م ض س س هــ،  ٢٧د جنوري  ١٨٨٠د رابرتس يادښت،  -  83
  . مخ  ١۴۴ټوك ،  ٣هنا ،  -  84
  . مخ  ٨٧هنسمين ، -  85
  . مخ  ٧٧٩د هري سن مخكينۍ ياده سوې مقاله ، لومړۍ برخه،  -  86
  . مخ  ٨۶هنسمين،  -  87
  . مخ  ٧٨٣د هري سن مقاله ، لومړۍ برخه ،  -  88
  مخ ١١۶۵ټوك ،  ٢٣مه، م ض س س هـ ،  ٢٢د اآتوبر ١٨٧٩رابرتس خارجه سكرتر ته، تيلګرام،  -  89
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غير مطلوب دى ، خو الزمه ده په آابل او نورو مهمو ) الحاق ( دسميو مستقيم پيوستون  تر هندآوشه پورې(( 
تر هندوآش اخوا په يقين . عسكري نقطو آې نظامي پوستونه تاسيس شي، چې خپل لگښتونه پخپله تهيه آړي  

  90. )) موږ يواځې سياسي علويت ټينګوالى شو . سره موږ آوم حكومتي قدرت نشو درلودالى 

د هند دولتي شورا غړى پر دې تجويز سخت اعتراض وآړ او په ضمن آې )  sir arbut nat( سراربوټ ناټ 
يې يو مفصل يادښت داسې استدالل آړ، چې د دغه تجويز مانا داسې آېږي چې امير ګويا په خپلې استعفا سره، 

ه لري، په خپله خوـښه او عمل خپل هېڅ واآمن واك ن(( خپل هېواد برتانيې ته لېږدولى دى ، په داسې حال آې 
اربوټ ناټ د خپل يادښت په پاى آې هغو اصالحي او خيرخواهي . )) خلك د يوه بهرني قدرت قلمرو ته ولېږدوي 

نقطو ته چې ټاآل شوې وه رابرتس د ليتن دتجويز له مخې د افغانستان خلكو ته وښيي او په هغه آې له هغه ظلم 
واآمنو پخوا پر خلكو باندې رواه باله ، ژمنه وآړي، په سمه توگه وړاندوينه  او زبېښاك څخه، چې بارآزايي

د قدرت د واآمن عمل پر وړاندې د پوچو او تشو (( وآړه، چې آيا دا ډول د عدالت او خيرخواهۍ څرگندونه 
هند نيول  تمرينونو په توگه محكوم نشي ؟ ايا د خلكو هغه غوسه، چې مخكې له هغه زموږ سره مخالفت لري او د

يې زموږ له خوا په عبوسيت سره مشاهده آړي دي، راتلونكو نسلونو ته ، پرته له دې آتلو څخه به په بل نظر 
وگوري ، چې موږ د يوه غير نژاد داسې منفور فاتحان يو، چې د ملك نيولو شهرت موږ اړ آړي يو د هغوى بې 

ټ د همدې مستدلل اعتراض له امله وي، چې ليتن ممكن د اربوټ نا 91)) حاصله او بې سرپناه هېواد ونيسو؟ 
لندن ته په خپلو څو وروستيو يادښتونو آې د خپل لومړني تجويز قاطعيت آې تعديل راوست او خپل تجفاويز يې د 
هغه څه په اړه، چې د شمالي افغانستان په نامه وړندې آړ، لنډ مهاله وباله، خو دا يې څرگنده آړه، د امير مقام 

فا له امله تش شوى و، د انگرېزانو له خوا سره له دې چې موقتي هم دي بايد ډك او اشغال شي او چې د استع
يواځې د آندهار په نامه چې لوېديځ . )) څرگند، چټك او ډېر باثباته وي (( آې ) اعمالو ( هغوى د قدرت په آړنو 

يو هېوادونو او د هندوستان د امپراتورۍ خراج ورآوونك(( افغانستان بلل آېده، ليتن صراحت آاوه چې بايد يو د 
  . په توگه د افغانستان د ټولې ادارې په آيده آې د يوه واحد واآمن تر واك الندې ناممكن وبلل شو )) تابع 

ليتن په خپل دغه يادښت آې حتا د افغانستان له تخليې څخه، وروسته له هغه ،پخپل الس راوستلي 
چاواآي تابع واآمنان په بېالبېلو سيمو آې وټاآل شول، خبرې وآړې، خو د پوځونو وتل يې د راتلونكي آال تر 

ور او قدرت، د هغه په عقيده، مني پورې وځنډول، چې تر هغه وخته د پرلپسې لښكر آشيو په واسطه دبرتانيې ز
دبرتانيا حكومت د ليتن له نظرياتو سره همغږي وښووه او د دسمبر پر   92. د افغانستان خلكو ته مسلم شوى وي 

د افغانستان د ټول پخواني سلطنت لپاره نور ديوه واحد حكومت تاسيسول  ٩(مه يې ليتن ته خبر ورآړ، چې  ١١
 93. ه آېږي ناشوني دي او دپايښت هيله ترې ن

: د امير تبعيد
عجيبه ده ، يا لږترلږه  افغانانو ته دا معلومه وه، چې امير يعقوب خان د افغانستان حكمران و ، خو هغه خپله 

امير وروسته تر هغه پوځ او د آابل خلك د برتانيې د سفارت . استعفا د پرديو پوځونو يوه قوماندان ته وسپارله 
د خلكو د غوښتنې پر خالف يې له هغوى سره اړيكې ټينگې . مت د ځان دښمن وگرځاوه په نړولو، د انګليس حكو

داآار د هغه  د واآمنۍ . آړې او د ځان د ساتنې او احيانًا د قدرت ساتنې په هيله يې پر يرغلگرو پوځو تكيه وآړه 
ليتن نه غوښتل د . وآړ سره ګټور ثابت نه شو، خو د هغه د شخصي ژوندانه تضمين يې) راگرځېدو ( په اعادې 

امير شيرعلي خان د آورنۍ هېڅ غړى هم نور د افغانستان او يا يې د يوې برخې واآمن شي او هغه وروسته له 
د څېړنې د . دې، چې د څېړنې آمېټې خپلې پايلې اعالن آړې، د تاج او تخت بېرته ورآول يې اميرته ناممكن وبلل 

په دې سره چې پر سفارت باندې په تېري آې د ځان ) غه نژدې مشاورين امير او د ه(( آمېټې پايله دا وه چې 
سپيناوى وآړي، هغوى هغه وخت چې بريد پيل شو او اليې دوام درلود، موقع آې درلودله، چې د سفارت د نجات 

پروا او ساتنې لپاره په اغېزمنه توگه آار وآړي او هغوى لږترلږه د سفير او د هغه د ملگرو په برخليك آې بې 
) مېلمه ( بې وسلې شوى امير په خپل آريايي هېواد آې تر يوې مياشتې زيات نور هم د رابرتس   94. پاتې شول 

  . مخ  ١١٨٧ټوك ،  ٢٣مه ، م ض س س هـ ،  ١٩د اآتوبر  ١٨٧٩رام، ليتن آرين بروك ته ، تلگ -  90
  . مخ  ١١٨٩ټوك ،  ٢٣مه ، م ض س س هـ ، ٢٢د اآتوبر  ١٨٧٩د سراربوټ ناټ يادښت،  -  91
  . مخونه  ٣٨١ -٣٧۶په بالفور آې نقل قول ،  -  92
  . مخ  ٣٨٧په بالفور آې نقل قول ،  -  93
.  مخ  ٣٧۶بالفور ، . مخ  ٢۵ټوك ،  ٢۴نومبر، م ض س س هـ،  ١٨٧٩دبريد راپور ،  په آابل آې د برتانيې پر سفارت -  94
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:  د انگرېزانو د واآمنۍ د ټينگښت لپاره ناآامې هڅې

د ( د رابرتس له راتگ سره سم د آابل ښار واقعي واآمني د هغه په الس آې وه؛ خو د امير د استعفا تر منلو 
پورې ال هم د امير محمد يعقوب خان د واآمنۍ تمه آېدله او د افغانستان خلكو ال هم ځانونه د ) مې  ٢٨اآتوبر تر 

د غچ اخيستنې د  ١٨۴٢ې آاوه، چې دا استيال به د يوه اسالم پال واآمن تر سيوري الندې بلل او داسې فكر ي
  . لښكر آشۍ غوندې لنډ مهاله او تېرېدونكې وي 

رابرتس د آابل د ادارې د امارت په برخه آې د يرغلگرو پوځونو د ستر قوماندان په توگه د يوه پرېكنده 
پتېيل شوه، چې د محمد زايي او وروستي تصميم تر نيولو پورې د امارت واګې په خپل الس آې واخيستې او و

سردارانو ، د ښار د اماميانو او ميرزايانو په مرسته به، چې ځان يې د ټولو انگرېزي چارواآو واآمن باله، اداره 
شي او د ځمكې د عوايدو او مالياتو الس ته راوړنې او د عامه شتمنيو لگښت به د هغه له خوا تنظيمېږي او هغه 

مالياتو په ورآړه او په هغو پورې له اړوندو موضوع ګانو سرغړاوى وآړي او يا آسان به سزا وويني، چې د 
په عين حال آې لكه څنگه چې ژمى راتلونكى و، د خوراآي توآيو د رانيولو او حتا د سون د . پكې ځنډ راولي 

. توآيو لپاره د نغدو پيسو لپاره ډېرې هڅې آېدلې 

رې په آار واچول شوې ، د آابل په گاونډ سيمو آې د انګرېز د دغه پروګرام د پلي آولو لپاره دوې ال
. پلويو واآمنو ګومارل او د هغوى د ساتنې او د خلكو د آرارولو او تابع لپاره د ډېرو چټكو سورو قطعو لېږل 

((  د. البته د دغه پروگرام برياليتوب په نهايت آې د انګرېزانو د واآمنۍ پر ټينګښت او پاتېدوباندې تمامېده 
دا به بې ځايه نه وي، . په منځ آې يو شمېر خلك له رابرتس سره مرستې آولو ته تيار وو )) آوګناري زيو 

هغوى چندان . ته منسوب وو ) حاآم خاندان ( ووايو چې د دغو سردارانو لوى امتياز دا و، چې واآمنې آورنۍ 
ه السه ورآړى و؛ په ځانګړې توګه وروسته شخصي لياقت نه درلود او په قومي او ولسي خلكو آې يې اعتبار ل

بدبختانه د دغو سردارانو په . له هغه چې د پرديو يرغلگرو، خو واآمنو پوځونو سره يې په ډاگه معاضدت پيل آړ
اړوند او د دوى د دريځ په اړه معلومات زموږ په الس آې نشته او ښايي د دوى عمده محرك شخصي ګټې وبلالى 

ثابته شوه چې هغوى د رسمي مقاماتو په لټه او د امتياز مستحق وو او د نيل بان لپاره  خو په بشپړه توګه. شو
يې انګرېزي مقاماتو ته واسطې او شكايتونه آول او هغه وخت چې په آابل، غزني، وردگو، تګاو، لوګر او 

يو پوځونو سره ننگرهار آې د پرديو د تسلط پر وړاندې د مقاومت طرحه جوړېدله، دغو سردارانو به له پرد
  . مرسته آوله 

رابرتس د نومبر په مياشت آې د آوهدامن، ميدان او لوګر لپاره واآمنان د نومونو په ترتيب سردار 
د امير دوست محمد خان زوى . وټاآل   97او سردار عبداهللا خان   96،  سردار محمد حسن خان 95شهباز خان 

ور و، د ترآستان د واليت د واآمن په توګه ونومول شو؛ خو سره مشه)) الټي (( سردار ولي محمدخان، چې په 
رابرتس د سردارمحمد شريف . پېښ شو )) سپتمبر توپان (( هغه الهم د سفير سرشته نيوله، چې په آابل آې د 

آال له سردار ولي محمد خان سره  ١٨٧٩پر . مور يې د پروان له سيدانو څخه وه . سردار شهباز خان د سردار محمد اآرم زوى او د امير دوست محمد خان لمسى و  -  95
. مخونه  ١٨٢ – ١٨٠ش ز س س ، ( حتا د خبرو آولو دوام ورسره ناممكن و . د خبرو آاللت يې درلود . ه موخه زرغون ښار ته الړ يوځاى د رابرتس سره دليدنې آتنې پ

د غه سرادر د دې لپاره، چې  د امير شيرعلي په خدمت آې داخل شي خپل ورور يې چې د امير مخالف و، . سردار محمد حسن خان د امير دوست محمد خان زوى و  -  96
سردار . )) سې چارې تر سره آېدلې د هغوى مور يوه آشميرۍ فاحشه وه، چې له هغوى څخه دا(( د امير شيرعلي خان په وينا . آال يې په زندان آې وواژه   ١٨٧١پر 

له دې وروسته ش ز س س ، دبرتانوي ) ( افغانستان د مشرانو ، سر دارانو او نور مخكښانو د ژوندانه شرحه . ( محمد حسن خان د يوه افغان لپاره له حد نه زيات غوښن و
  .   مخونه  ٩۶ – ٩۵، ١٨٨٨هند خپرونه 

په دې نامه پو بل سردار د هرات د پخواني والي سردار سلطان جان زوى و؛ خو دا سردار د انگرېزنو ډېر . ې آورنۍ ته منسوب و دا څرگنده نه ده ، چې دا مير آوم -  97
    .سخت دوښمن و 
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آله چې نوي حاآمان وټاآل شول، سربېره د ځمكې د مالياتو  له راټولو يې دا هم ومنله، چې اضافي 
سې نظامي د هغوى په تعقيب پ. خوراآي توآي او مهمات د پيسو په مقابل آې له خلكو څخه په الس راوړي 

قطعې ولېږل شوې ، لومړى يوه د سپرو قطعه د بېكر تر آوماندانۍ الندې ميدان ته ننوته، چې د هغه ځاى خلكو د 
جنرال محمدجان خان وردگ او مال مشك عالم د پيروانو د بهرني ضد فعاليت له امله د مخالفت لومړۍ نښې 

خو بهادرخان امرخېل غلجي په  نرخ آې د هغه  وآړه ؛ بېكر د امنيت دآلي د مشرانو د نيولو ادعا. راښكاره شوې
مقابلې ته ودرېد او د بېكر قطعه د بسيارمتين خان موصوف له قلعې څخه د سختو توغونديو تر بريد الندې راغله 

بله ورځ په داسې حال آې چې فردريك پخپله ميدان ته الړ ، د سوارو يوه قطعه يې   98.او بېرته ناآام راوگرځېدل 
تش آړل او د ) مواضع ( په ټانكونو سمبال وه، د بهادر خان مقابلې ته واستول ؛ خلكو خپل پټنځايونه چې 

دوښمن پوځونو لس آلي ، چې خلك پكې نه وو، ونړول او خوراآي توآيو، لرگيو او هر څه يې ته اور ورته آړ او 
دم ته ورسېد، د آلي خلكو مېلمستيا ورته مه بېكر د وردګو بيني با ٢٧د نومبر پر  99. حيوانات يې ټول چور آړل 

وآړه؛ وروسته چې د مال مشك عالم پيروان نوموړي آلي ته ننوتل، له يرغلگر پوځ سره ونښتل؛ خو په شاتگ 
له هغه . آابل ته راوګرځېد ٣٠بېكر د نومبر پر  100. ته اړ شول ، يرغلگرو پوځونو دغه لوى آلى ټول وسوځاوه 

روانو سردارمحمد حسن خان ته له يرغلګرو پوځونو سره د الس لرلو په تور د مرګ وروسته د مال مشك عالم پي
نامهم ملكان وهڅول، چې له رابرتس سره آابل ته  ٣٠تر  ٢٠سردار شهباز خان په پروان آې له . سزا واوروله 

نو ژوند به يې  وباله او ويې ګواښه، چې له پروان نه ووځي او آه نه)) فرنګى (( الړ شي؛ خو نورو خلكو هغه 
سردار عبداهللا خان هم دسله والو پوځونو د تېريو له امله لوگر پرېښود او آابل ته يې  101له خطر سره مخ شي 

. پناه يوړه 

مې پورې د آابل ګاونډيو سيمو آې د انګرېزانو د واآمنۍ د پايښت او  ۴په عمومي توګه د دسمبر تر 
آامې شوې؛ بلكې له هغه وروسته يو عمومي پاڅون راپورته شو او ټينگښت لپاره د رابرتس هڅې نه يواځې نا

لومړى دا چې (( هنسمين د دغه پروګرام ناآامۍ ته په دوو دليلونو سره نسبت ورآوي . پر آابل يې هجوم وآړ 
ې په ټول هېواد آې يو افغان هم دا روحيه نه لري، چې موږ دې دلته پاته شو او دويم له دې نه هم جدي تر دى، چ

. )) موږ ځانونه د يوه  داسې واآمن ساتونكي بولو او هغه مو تر الس الندې دى او هېڅ واك او قدرت نه لري 
د هنسمين تشخيص سم دى؛ خو هغه يواځې پر آابل باندې د انګرېزانو د ولكې پر وړاندې د عمومي عكس  102

.العمل يو جز و، چې د راتلونكي څپرآي موضوع جوړوي 

  پينځم څپرآى 
  د دسمبر عمومي پاڅون

هغه خت چې د آابل ښار د انگرېزانو تر واآمنۍ الندې آرام و او درباري خلكو او ځينو نورو ښارې :  سريزه 
اوبيوروآراتانو د پرديو واآمنۍ ته د تسليم سرونه اېښي وو؛ د مقاومت زنگونه د آابل په شاوخوا سيمو آې د 

يرغلگرو نظامي قطعې يې د آابل په شاوخوا سيمو او خپله آابل آې تر ولسي خلكو له خوا وآړنګول شول او د 
په دغه څپرآي آې هم دا . سختو جګړو وروسته په شا وتمبولې او بالخره په شيرپور آې محاصره شوې 

 .موضوع ګانې څېړل آېږي 

  . مخ  ١۵۵ټوك ،  ٣هنا ،  -  98
  .مخ  ١۵۵ټوك ،  ٣هنا ،  -  99

  . مخ  ١٠۴ټوك ،  ٣هنا ،  -  100
. مخونه  ١٨٣ – ١٨٢ټوك ،  ٣هنسمين،  -  101
  . مخ  ٩٩هنسمين ،  -  102
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: د وسله والو خلكو د مقاومت لپاره هڅونې

و يرغلګرو پر وړاندې د مقاومت ولولې له آومې سيمې او د آوموخلكو په دا به ستونزمنه وي ووايو، چې د پردي
لومړۍ مرحله يې د دوښمن د . ليدل آېږي ) پړاوونه ( منځ آې راپورته شوې؛ خو په دې نهضت آې درې مرحلې 

يد سره پوځونو، له دويم يرغل څخه پيلېږي، دويمه هغه يې د امير د استعفا په منلو او درېيمه يې د هغه په تعب
د لومړۍ مرحلې ځانګړنې عمدتًا د بهرنيو پر ضد احساساتو څرگندونه او له هغه وروسته په عمومي . پيلېږي 

د آابل . آله چې د انګرېزاو د دويمې لښكر آشۍ اوازه خپره شوه. پاڅون آې د همدغو احساساتو افاده آول وو 
څول، چې وسله راواخلي او د بهرنيو پوځونو په پټوشويو استازو د ختيځ افغانستان په قومي سيمو آې خلك ه

حتا ويل آېږي چې امير يعقوب خان  د مهمندو، اپريديو او شينواريو قومونو ته . مقابل آې مقاومت وآړي 
مه د پكتيا له غلجيانو څخه  ١٧رابرتس د سپتمبر پر . مكتوبونه ولېږل او ترې ويې غوښتل، چې سره راټول شي 

وى ته الرښوونه آړې، چې ټول هغه سړآونه پرې آړي، آوم چې د آرم له علي خېلو نه واورېدل، چې امير هغ
په آندهار آې د انگليس سياسي استازي سان جان خبر ورآړ، چې خلكو ته الرښوونه شوې . آابل ته غځېدلي دي 

و د بريد لپاره وه، چې د انگرېزانو د پوځونو د پرمخيون خنډ ونه گرځي؛ خو ځانونه د هغوى پر مواصالتي آرښ
دا هڅونې ښايي له هغه وروسته وي، چې ويل آېدل د آوګناري له وژنې وروسته د غلجيانو  103.چمتو آړي 

په آابل آې غونډه وآړه او په هغې آې لوړه وشوه، چې د يرغلگرو پوځونو مقابلې ته به (( مشرانو او نورو 
معلوم نه دي، پخپله امير په هغې غونډه آې شتون  د محمد زيو د دو سردارانو په قول، چې نومونه يې. درېږي 

لكه . )) نه درلود او له موضوع څخه  د مستوفي حبيب اهللا وردگ او سپه سالر داوود شاه په وسيله خبر شو 
هغه موافقه وآړه، له هغوى سره د انګرېزانو پر وړاندې يو ځاى شي؛ خو په آابل آې (( څنګه چې ويل آېدل 
. )) چې امير په داسې يو حالت آې تر اغېز الندې و، چې ممكن پر هر څه توافق وآړي  عمومي نظر داسې و،

په هر حال علي خېلو ته رابرتس ته د پالوي په استولو سره او ورپسې د لوګر په خوشي آې د امير په   104
مشرانو، مذهبي تسليمېدلو سره له بهرنيو پوځونو سره مقاومت ظاهرًا پاى ته ورسېد او له هغه وروسته قومي 

) فردي ( ته منسوبو سردارانو يا په وګړنيزه ) يعقوب زيو ( عالمانو، نظامي جنراالنو، ځينو دولتي چارواآيو او 
  . او يا په ټوليزه توګه عملي هڅې پيل آړې او ډېر شمېر عامو خلكو يې مالتړ وآړ 

ن د خلكو يوه برخه د انگرېزانو مه څرګنده آړه چې له شك پرته د افغانستا ١۶رابرتس د اآتوبر پر 
دوښمنان دي؛ خو هغه په دې ناسم فكر و، چې دا دانګليس ضد احساسات به ښايي د وخت په تېردلو سره له 

سان جان له آندهار نه خبر ورآړ، چې جنوبي غلجيان، يانې هغوى چې د آابل او آالت تر  105. منځه الړ شي 
گڼ شمېر آسان چې ډېرى يې د آابل د (( ... په عين حال آې  106.  منځ پراته دي، ټول د انګرېزانو مخالف دي

دا خلك يواځې يوه مشر ته . پخوانيو نظامي قطعو غړي وو، اوسمهال په غرونو او آليو آې په آمين آې پټ دي 
دا وضع البته د پرديو پر ضد د هڅونو پايله وه، چې مخكې پيل  107. )) اړتيا لري، چې جنجال راپورته آړي 

افغان عسكرو، چې مخكې په آابل آې وو، د هېواد په ډېرى برخو آې يې د پاڅون (( ويل آېدل چې . وې  شوې
منظمې هڅونې د مالمشك عالم اندړي له خوا آېداى شواى، چې خپل استازي يې د همدې  108. تخم شيندلى و 

چې هغه پخپله هم مال و، خلك د زابل په آالت آې د هغه يو مخفي استازى، . موخې لپاره هر لور ته استولي وو
يې د يرغلگرو پوځونو پروړاندې راپارول او د مال مشك عالم په وينا د سواټ د اخوندصاحب زوى د خپلې سيمې 
خلك د انگرېزانو پر وړاندې پاڅون ته رابلل او مال مشك عالم  انگرېز پلوي مشران سرادار ولي محمد خان او د 

خو د جهاد بيرغ مخكې له دې، چې يرغلگر پوځونه د لوگر خوشي ته   109. غزني واآمن سخت تقبېح آول 
ورسېږي، د درو پياده قطعو او په  غزني آې د يوه توپچي غونډ له خوا د لومړي ځل لپاره پورته شو او هغوى د 

ورپسې مال مشك عالم او د سيمې نورو  110. غزني له حاآم څخه وغوښتل، چې مشري يې پر غاړه واخلي 

  .مخ  ۵٩٨ټوك ،  ٣مه ، م ض س س هـ ،  ٢۵د سپتمبر  ١٨٧٩ليتن آرين بروك ته ،  -  103
. مخ  ١۴٢٧ټوك ،  ٢٣مه ، م ض س س هـ ،  ٢د نومبر  ١٨٧٩سان جان اليل ته، د هند خارجه سكرتر،  -  104
  . مخ  ١١٧٩ټوك،  ٢٣س هـ،  مه ، م ض س ١۶د اآتوبر  ١٨٧٩، )تيلګرام ( رابرتس اليل ته ،  -  105
  .مخ  ١١٧١ټوك،  ٢٣مه ، م ض س س هـ،  ٢٨د اآتوبر  ١٨٧٩، )تيلګرام ( سان جان اليل ته ، -  106
  .مخ  ١۴٢٣ټوك،  ٢٣مه ، م ض س س هـ،  ۴د نومبر  ١٨٧٩رابرتس اليل ته ،  -  107
 .مخ  ١۴٢۴ټوك،  ٢٣مه ، م ض س س هـ،  ۴د نومبر  ١٨٧٩رابرتس اليل ته ،  -  108
  . مخ  ١۴٢١ټوك،  ٢٣مه ، م ض س س هـ ،  ١٧د نومبر  ١٨٧٩سان جان خارجه سكرتر ته ،  -  109
  . مخ  ١۶۵۴ټوك ،  ٢٣د نومبر لومړۍ ، م ض س س هـ ،  ١٨٩٧د غزني حاآم رابرتس ته،  -  110
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د امير په تبعيد او د يوه پردي او نامسلمان شخص په واسطه د امارت د مقام په نيولو سره ، چې رابرتس 
لمانو د جهاد اعالن خپله دنده وګرځوله او جنرال محمد جان خان وردگ چې نومېده، قومي مشرانو او اسالمي ع

د الوسي لښكر د برابرولو په موخه د وردگو قوم ته داخل شوى و، د خلكو په زړونو آې يې د جهاد او (( مخكې 
ه مشهور غزا مينه ورواچوله او غزني ته ننوت او هلته د مال دين محمد چې په محمد مشكين مشك عالم اندړ سر

و ، مال عبداغفور لنګري او نورو سپين ږيرو، مشرانو، عالمانو، د وردګو، اندړو، ترآي، سليمان خېلو، وزيرو، 
    113. له غزني نه يې د جهاد احرامونه وتړل ... ځدراڼو، خواجه ګانو، تاجيكو او نورو قبيلو سره غونډې وآړې 

مسلمانو خلك احساسات ښه درك آړي وو او د هغه نظر موږ هغه چا چې د دغې موضوع په اړوند د افغانستان د 
نوموړي په يوه مفصل ليك آې خپل د تره زوى . ته رارسېدلى دى، هغه د فراه حاآم سردار مير افضل خان و

د مذهب ساتنه پر هر (( ... سردار شيرعلي خان ته، چې په آندهار آې انګليس پلوى والي و، ليكلي وو چې 
او د دين ساتنه په يوه حكومت پورې تړلې ده، خو آله چې حكومت له منځه ځي، په ... ده مسلمان وګړي فرض 

هغه صورت آې له شك پرته به زموږ دين باقي پاتې نه شي، لكه همدا اوس چې د اختر د لمانځه اداآول بند شوي 
رانو او نورو درابرتس په سردارانو، دآابل ښار سوداګرو او د آابل د قزلباشانو مش) يعقوب زيو (   114. )) دي 

(( نامه په يوه مفصل ليك آې، له هغه وروسته چې د امير په استعفا ورآولو آې يې شك درلود، څرگنده آړه چې 
حتا آه چېرې هغه استعفاورآړې وي،  ولې د هغه زوى، چې د ټولو افغان مشرانو له خوا د هغه د ځاى ناستي په 

     115. )) شي توګه منل شوى و، له امارت نه محروم 

د دغه اعتراض يوه مانا دا آېداى شواى، چې د يوه مسلمان امير په نه شتون سره د يوه مسلمان هېواد خپلواآي 
په هر حال د عمومي جهاد تر اعالن پورې د غزني، . له منځه تللې او دا حالت دخلكو لپاره د منلو وړ نه دى 

ك د يرغلگرو پروړاندې  سره يو موټى شوي وو، حتا د نومبر وردگو ، لوګر، آوهستان، تگاو نجراب د سيمو خل
هغه د نومبر تر وروستيو   116. په منځنيو ورځو آې مالمشك عالم ډېرى خلك د دغې موخې لپاره راټول آړي وو 

پورې په وردگو آې و او استازو يې په آوهستان آې د خلكو په هڅولو الس پورې آړى و، چې له امله يې د 
د آوهستان او آوهدامن خلك د مير بچه .  117وهدامن او تګاو خلك چمتو او عملياتو ته تيارشوي ووآوهستان ، آ

مه په شيرپور آې پر يرغلگرو پوځونو باندې تېري ته تيار وو او  ٢٩او سرورخان پرواني په مشرۍ د نومبر پر 
    118. محمد عثمان خان صافي تګاو له خپلو پيروانو سره په ځان پسې آړى و

حتا آله چې د ږوب د سيمې آاآړ   119.عين حال آې د وردگو خلكو د لوگر خلك جهاد ته راوبلل او ويې هڅول  په
جنګياليو د  ۶٠٠٠د غلجيانو له پاڅون نه خبر شول، له آفارو سره د مقابلې لپاره يې د آندهار له والي سره د 

د نومبر په . د هڅونې پرځاى زړه توري آړل البته د آندهار انګليس پلوي والي هغوى    120. لېږلو ژمنه وآړه 
جنګياليو د احمدخان، امين خان او عبدالقادر تر مشرۍ الندې د غزني انګليس  ٧٠٠٠پاى آې د غزني د سيمو 

په دې ډول هندوستان    121. پلوى حاآم حاجي محمد سعيد له محاصرې وروسته له هغه ښار نه تېښتې ته اړ آړ 

  .مخ  ١۶۵١ټوك ،  ٢٣مه ، م ض س س هـ ،  ٣٠د نومبر  ١٨٧٩د غزني حاآم محمد سعيد اغاز رابرتس ته،  -  111
. مخ  ٣۵٣سراج التواريخ،  -  112

  . مخ  ٣۵۵سراج التواريخ،  -  113 
. مخ  ١٧٩٩ټوك،  ٣مه ، م ض س س هـ ،  ٨د دسمبر  ١٨٧٩مه ، ى ك  ٢د نومبر  ١٨٧٩سردار ميرافضل شيرعلي خان ته،  -  114
. مخ  ۶۴٢ټوك،  ٢۴مه ، م ض س س هـ ،  ٣٠د دسمبر  ١٨٧٩افغان مشران رابرتس ته ، اليل ته درابرتس په راپورآې،  -  115
  .مخ  ١۵٩٩ټوك،  ٢٣، م ض س س هـ ،  ١٩ – ١۵د نومبر ١٨٧٩ى ك ،  -  116
  مخ ١۶٣١ټوك،  ٢٣مه، م ض س س هـ ،  ٢٩د نومبر  ١٨٧٩رابرتس اليل ته ،  -  117
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:  د انگرېزانو دفاعي لشكر آشي

مه له ميدان څخه د رابرتس تر راگرځېدلو وروسته اوضاع په آابل آې ظاهرًا ارامه، خو آړآېچنه  ٢۵د نومبر پر 
له هر چا اورېدل آېدل، چې له يرغلگرو سره د مقابلې وخت رارسېدلى دى او د شيرپور مستحكمه . شوه  

د آابل ښار صرافانو چې ډېرى . شپې له خوا د افغان جنگياليو تر ګورياليي بريدونو الندې راشي چهاوني به د 
يې اهل هنود وو،ويل چې د تګاو او آوهستان خلك چې په سراى خواجه آې راټول شوي وو، ښايي هره شېبه د 

په خدمت آې و، رابرتس  جنرال داوودشاه چې په دې وخت آې د انګرېزانو. شيرپور په مقابل آې راڅرگند شي 
يې وېراوه، چې عمومي پاڅون نژدې او دا پاڅون د هغه څه پر خالف چې ويل آېدل افغانستان له مشرانو څخه 

    122. محروم شوى، د يو شمېر مشرانو له خوا رهبري آېده 

هغه ته څرگنده وه، چې څلوېښت آاله وړاندې د برتانيې يو قوي پوځ . رابرتس د دفاعي ترتيباتو نيول حتمي وبلل
په دې اساس يې هڅه وآړه چې د څلوېښت آاله پخوا د يرغلگرو . په همدغه غرني هېواد آې له منځه تللى و

رابرتس لومړى د . ې اغېزناك ثابت آړي پوځونو قوماندان جنرال الفستن پر خالف ځان په دې بحراني ورځو  آ
يوه ستر حكمران په توګه په شير پور آې دربار تشكيل آړ او له هغه مخكې يې وړانديز آړى و، چې خلك خپلواك 

    123. دي، چې خپل غوښتنليكونه هغه ته وړاندې آړي ، خو داسې يې هېڅ هم ونه آړل 

، چې آوهستانيانو د هجوم اراده آړې ده او مال مشك عالم مه خبر تر السه آړ ۴رابرتس چې څنگه د دسمبر پر 
له خپلو جنګياليو سره له بيني بادام څخه ارغندۍ ته راغلى دى د دفاعي عملياتو د نيولو په اړه يې تصميم ونيو 
 او له خپلو همكارانو سره يې په يوه علمي شورا آې دې پايلې ته ورسېد، چې د افغانستان جنګيالي مخكې له دې،

چې آابل او شيرپور له خطر سره مخ آړي ، بايد د توپخانې اوسوارو په اغېزمنو او چټكو عملياتو سره مغلوب 
د آوتل له ) د باغ باال د غاړې ( په دې اساس د ميكفيرسن تر قوماندانۍ الندې يوه نظامي قطعه د ناناجې . شي 

ر تر قوماندانۍ الندې د سنګ نوشتې د تنگي او د الرې د چهاردهي د وادي په لور او بله قطعه يې د جنرال بېك
چې افغانان په ارغندۍ آې له اړخه او د شا له لوري تر .لوگر د چهل دختران له الرې د ميدان په لوري ولېږله 

بريد الندې ونيسي، په عين حال آې يوې قطعې ته، چې په جګدلك آې وه، الرښوونه وشوه، چې په بېړه آابل ته 
  . راشي 

) تگ الره ( ميكفيرسن ته هماغه وخت، چې له افشارو يې حرآت پيل آړ، الرښوونه وشوه، چې خپله موخه خو 
له الرې پر آارزمير او آوهستان هجوم وروړي او د هغه ځاى ) خيرخانې د آوتل ( بدله آړي او د سره آوتل 

ميكفيرسن هغه آوهستانيان . آړي جنگيالي مخكې له دې چې د ميدان له جنګياليو سره يو ځاى شي ، تيت و پرك 
چې په آارزمير آې راټول شوي وو، د لنډ وخت لپاره تيت و پرك آړل، خو له هغه وروسته متصل په بېالبېلو 
محاذونو آې مجاهدينو په ځانګړې توگه په ارغندۍ آې آلك مقاومت پيل آړ، چې د رابرتس ټول جنگي پالنونه 

   . يې له ماتې او ناآامۍ سره مخ آړل 

پورې په آابل او شاوخوا نژدې سيمو آې د  ١۵ – ١١دا ممكنه نه ده، هغه وړې او لويې جګړې چې د دسمبر له 
افغانانو او انگرېزانو ترمنځ پېښ شوي، په دقيقه او مفصله توګه بيان آړو ، خو د دغو جګړو عمومي شرحه 

اړه د برتانيې په تگالره آې بدلون راغى،  د همدې جنگونو له امله وه، چې وروسته د افغانستان په. حتمي ده 
د دغو جګړو د دقيق بيان د ناممكنوالي عمده المل د افغاني سرچينو محدود . چې وروسته به بحث پرې وشي 

د دغو پېښو شرحه له سراج . والى او برعكس له حده زيات د انگرېزي سرچينو مفصل والى بلل آېداى شي 

  . مخ  ١۶١ټوك ،  ٣هنا ،  -  122
. مخ  ١۶٢ټوك ،  ٣هنا ،  -  123
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:پر آابل د تېري پالن

آال د دسمبر په دويمه اونۍ آې، آابل د جنوب، لوېديځ او شمال له لوري د افغان جنګياليو تر بريدونو  ١٨٧٩د  
د لوګر، زرمت، منګل . الندې راغلى، چې پردي يرغلګرو وباسي او يا يې د مقابلې په صورت آې له منځه يوسي

رانو خلك د جنوب له لوري د لوګر له خوا، د آوهدامن، آوهستان، تګاو او نجراب خلك د شمال له لوري او او ځد
په لنډه توګه د ميدان جنګيالي  124دميدان وردګو او غزني خلك د لويديځ له لوري پر يو وخت په آابل ور وخوځېدل

ته ننوتل، وروسته ) قلعه قاضي( قاضي آال د جنرال محمدجان خان وردګ په قوامدانۍ د ارغندۍ د چوك له الرې 
د شمالي . له هغه چې يرغلګرو پوځونو ته يې ماتې ورآړه، ځانونه يې په چټكۍ سره دهمزنګ او آابل ته ورسول

قواوو د ميربچه خان بابه قشقار او محمد سرور خان پرواني په مشرۍ د آاريزمېر او اسمايي غره له الرې او 
يدرخان چرخي تر مشرۍ الندې د هندآي، ويسل آباد، د همزنګ او د بني حصار د يوې جنوبي قوواوې د غالم ح

. برخې له الرې آابل ته راننوتلې

: د قاضي آال جګړه

هغه پېښې چې د دغه عمومي هجوم په پايله آې د افغان جنګياليو او بهرنيو يرغلګرو تر منځ پېښې شوې ډېرې 
مه په قاضي آال آې رامنځ ته شوي، راسې  ١١هنا، هغه پېښې چې د سمبر پر د انګليس نظامي ليكوال . زياتې دي
  :بيانوي

ډېره موده ال نه وه تېره شوې، چې ټول افغان پوځونه چې صف جلوي يې نژدې دوو ميلوته رسېدله او په داسې (( 
لي ډول رهبري آول، حال آې، چې سره سپين او آبي بېرغونه يې په السونو آې وو او هغوى يې سواره، په ستاي

يوځل بيا يې د يوه قوس په بڼه په پرمختګ پيل وآړ او موخه يې ظاهرا دا وه چې د برتانيې پوځونه احاطه آړي او 
په دې هيله چې د توپونو اور او غړزهار افغان جنګيالي ووېروي وي، خپل  (massy )مسي . له شيرپور نه وباسي

ته راوبلل، لومړۍ د دو نيمو زرو او ) عمل ( ړل او هغوى يې جګړې ټانكونه يې نور هم قاضي آال ته نژدې آ
وروسته د دوو زرو ګزو په واټن سره؛ خو دا آار اغېزناك تمام نه شو په هغو ځايونو آې به چې دټانګ ګولۍ 

لپاره مسي د دې . لګېدلې، افغانان به د يوې شېبې لپاره تيتېدل؛ خو احاطه آوونكى خوځښت په ښه توګه پر مخ تللو
له هغه خطر څخه چې هره شېبه يې دوى ګواښل، نجات ومومي؛ ځان يې اړ وباله، چې په بېړه په شاتګ وآړي او 

ګزه لرې و، د څلورم ځل لپاره ځاى  ١٧٠٠د آابل سيند له يوه مرستيال سره، چې د افغانانو له لومړۍ ليكې څخه 
چې )  Gougu( ګو . هغوى د ټانكونو شا و خوا لګېدلېپر ځاى شي، په دې وخت آې د افغانانو د ټوپكونو ګولۍ د 

پوځ سره د دښمن آېڼ اړخ ته د خوځون په حال آې و، په همدې موقع آې يې پر )  Lancers( له خپل النسرز 
سورو جلويانو هجوم ور وړ؛ سره له دې چې له هغوى نه يې يو شمېر ووژل او يو بېرغ يې  الس ته راوړ؛ په دې 

ټانكونه څو څو ځله شاته و تمبول شول او په لنډ واټن آې به يې . د عمده لښكر پر مخيون ودروي ونه توانېدل چې
ګوزارونه آول، هغوى چې په لوړو اوازونو سره اهللا، او بسم اهللا ويل، په وېروونكيو نارو ) افغانانو ( پر دښمن 

. سره پر مخ تلل او په هره ناره سره به وړاندې تلل

سواره پياده آړي او د ټانګونو په شاتګ  ٣٠ايوسۍ چاره په دې آې وليده چې د نهم النسرز مسي د وروستۍ م
مصئون وساتي، خو څنګه چې له هغوى سره د آارابين ټوپكونه وو پر شاوخوا گڼو ډلو  يې اغېزه ونه آړه او 

  .مخ ۴٢٩مخز رابرتس،  ٢۴٩د افغان دويم جنګ رسمي شرحه،  -  124
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د هغوى په مخكې افغان پوځ قرار درلود چې د جنګي آتارونو په شكل وړاندې تللو، بېرغونه يې خوځول او د 
ارغندۍ آې له  په داسې حال آې داسې انګېرل آېدل، چې د بې خبرۍ په حال آې به په. برياليتوب نارې وهلې

او هغوى . د دغه لښكر په څنګ آې ټانكونه او سورې او آچرې توپخانې د تېښتې په حال آې وې. منځه الړ شي
سره له دې چې په خپل حال نه وو، پاتې، له دې نه عاجز شوي وو، چې د هغو زرګونو آسانو مخه ونيسي، چې د 

ه هدف و، چې بايد پرېښي يې نه واى؛ ځكه چې تر شا يې ناناجي د آوتل په لور د پرمختګ په حال آې وو، دا هغ
  . شيرپور واقع و او هلته د غلو دانو، علوفه اوسون توآيو زياتې ذخېرې پرتې وې

ته چې هغه يې د چهاوني د آمر په توګه پريښې و، يو ليكنې )  hagh gough( رابرتس په ډېره چټكۍ سره هيوګو 
په عين حال آې يې مسي ته يو . وآړه، چې له ياد شوي آوتل څخه ساتنه وآړيامر ولېږه او هغه ته يې الرښوونه 

آه چېرې د هغوى پرمختګ دروالى نه شي، . ګړنى امر وآړ او له هغه يې وغوښتل، چې پر دوښمن بريد وآړي
و د له السه وتل، د رابرتس د ټولو پوځون) شيرپور( عموما داسې انګېرل آېدله چې، .... لږ لږ خو يې وځنډوي

د نهم النسرز ... چې نه به ورته د راټولېدو آوم ځاى او نه به هم ورته خوراآې توآي پاته شي. نابودۍ په مانا دي
هغه په ځانګړي ډول رهبري آوله او د بنګال څوارلسمو )  Cleland( يوه قطعه په داسې حال آې چې آلې ليند

روخوځېدله چې هغوى يې تر اور الندې نېولې وو، او دګو النسرونو هغه حمايه آوله مستقيما د جنګياليو په لور و
د وېرونكيو ټوپكونو تر . په رهبرۍ قطعه د دې په لټه شوه چې د دښمن يو وزر په يوه هجوم سره مغشوش آړى

وروسته . بريد الندې راغلل او ډېرى سرتېري په چټكۍ سره د ليدونكيو له سترګو په دواړو او غبار آې ورك شول
څخه آسونه راڅرګند شول، چې په ټوپونو ټوپونو بېرته راغلل، پر ځېنو څوك سواره هم نه ) موجونو( وله دغو څپ

دغه بريد عمومي وضع .... وو او پر نورو هم خلك داسې سواره وو، چې ځانونه يې د اس له زين سره سم آړي وو
.)) هېڅ د ښه والي لورته يونه وړله

رابرتس په داسې حال آې چې دتوپچيانو بد حالت يې وليد او اميد يې د هغه اميد پر بنسټ چې بايد (( 
ميكنزي چې د نهمو النسرونو قومانده يې پر غاړه وه، د دويم مارش  –ټانكونه نجات ومومي؛ آفتان سيستوارت 

پر اسونو ستړي سواره وو او امر وآړ امريې ومنل شو؛ خو هغو عسكرو چې جرئت يې له السه ورآړى و او 
دهغه څو تنه منصب لرونكي پاتې وو، چې رهبري يې آوله دا ورته په ډاګه شوه چې پر افغانانو يې هېڅ اغېزونه 

  125. شواى شيندالى

مرسته د دې  لپاره چې ټانكونه له خندق نه تېر آړي، په دې منجر شوه  (smith wind ham)او د سمايت ونډهم 
بل آار پاتې نه شو، پرته له دې چې دغه ټانكونه، په آوم ځاى آې چې لويدلي وو، مېخ .... وېږيچې په هغه آې ول

له دې وروسته يوه وېرونكې صحنه واقع شوه . آړي او هغو په خپله ځان ته د امكان په صورت آې نجات ورآړي
منصب لرونكيو د جنوبي ديوال ځېنې سواره باغونوته ننوتل او ځېنو د رابرتس الره غوره آړه او ورسره څو تنو 

وليدل شول، چې سواره ټولي پر دښمن هېڅ اغېز نه دى شيندلى او . آله چې دوړې له منځه الړې: (( هنسمين دا پېښه داسې بيانوي  - 125
هغوى ال هم په مېړانه سره د آشتلت زار په لور په داسې حال آې چې تورې او چاړې يې اړولې را اړولې او خپل توغونه يې په ډېر 

غرور سره له ځان سره وړل، خپل پرمختګ ته ادامه ورآوله، سواو خلكو يې له يوه آتار نه بل ته ټوپونه وهل، حرآتونه يې رهبري آول 
 .مخ ١٩٣هنسمين، ) .)او هغوى يې منظمول
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: د همزنګ ته انګريزي پوځونو تېښته

پيل شوي وو، تر هغه ځايه چې فاتحانو ته د غه عمليات په دې اواره برخه آې سره له دې چې پر ماتې (( 
او عمومي لښكر . نيولې وو*) شهم( اړوند وو، يوازې يوه ضمني پېښه بللل آېده، يوازې له هغوى څخه په هغه آې 

ګزي واټن ته ورسېد، پرمختګ يې  ١٠٠٠څنګه چې د هغه . د ناناجي د آوتل په لور د پرمختګ په حال آې و
. ډ وروسته آيڼ اړخ ته راوګرځېد او له ټول لښكر سره د دهمزنګ د تنګي په لور وخوځېدناڅاپه ودرېد او تر لږ ځن

) شيرپور باندې له هجوم( محمد جان د آوم دليل له مخې چې مشوشو ليدونكو ته څرګند نه شو، له لومړي پالن 
شېبو لپاره په آرامۍ انګريزانو د څو . څخه راوګرځېد او تصميم يې ونيو چې د آابل د شېردروازې لوړې ونيسي

سره ساه وايستله؛ خو رابرتس پوهېده، چې شيرپورته مهلت ورآړل شوى دى، نجات يې نه دى موندلى؛ ځكه چې د 
ځواآونو د وېشلو په حالت آې يې د ښار له الرې پر شيرپور بريد بايد د يو مستقيمې او توندې حملې په پرتله له 

ر پوهېدو، تصميم الره، چې په بهر آې د هغوى د مېړانې، مهارتونو خطرو آم ونه ګڼل شي؛ هغه د دې موضوع پ
  )126.(او احساساتو په ساتلو سره وآوالى شي، له ښار څخه د هغوى له داخلېدو مخنيوى وآړي

ماتې خوړلي رابرتس، چې خپل پالنونه ناآام وليدل، لومړى پر خپلو هغو افغان متحدينو چې په دهمزنګ 
ته منسوب له يوې ډلې سردارانو څخه ) د آوګناري زو( ر ولي محمد خان په مشرۍ آې ورسره وو، او د سدا

د خپل هېواد له دښمنانو سره مرسته آړې وه او اوس يې ځانونه (( هغوى له داوود شاه سره . جوړوو، غوسه وآړه
ولو سره سخت دغه بدبختان د ناسمو اطالعاتو په ورآ(( رابرتس 127.)) د خاينينو د محكوميت په خطر آې ليدل

هغوى د ځآن د سپيناوي لپاره همدومره وويل، چې دوى ته ناسم اطالعات رسېدلي وو، سره له هغه هم 128.)) وځپل
هغوى يې تر بل هر وخت نه زيات نګران او متاثر پرېښوول؛ ځكه داسې ښكارېده چې آه (( رابرتس قانع نه شو او 

خو رابرتس په هغه فرصت ) 129.)) (ل خيانت سزا ووينيهر لورى په دغه جګړه آې بريالى شو، هغوى به د خپ
آې له سختې ستونزې سره مه و، چې هغه د افغان جنګياليوپه شا تمبول وو او هغوى انګريزان په خپله د ښار د ننه 
ګواښول او دغه آار له دې امله اړين وبلل شو، چې د جنرال مسي د قطعي تښتېدونكيو، چې ځانونه يې شيرپورته 

چهاوني پوځ په يوه (( ټكتيا وېروونكي خبرونه يې ورآړي وو، په دې اندازه چې ]و د افغانانو  د قوت او رسولي و
په دې اساس د  130. )) داسې خطرناك حالت آې قرار لري، چې آه هيو بې تجربې سړى واى هغو تيت پرك آېدل

ويې لپاره د همزنګ ته احضار په نامه قطعې په شمول ځينې قطعې دځان د تق)  High Landers( هاى لندرز 
په عين حال آې يې هغې قطعې ته چې دلته بند په سه باباي آې د آولونل جينكنز په قوماندانۍ مستقره شوې . آړې

  .وه، الرښوونه وآړه، په چټكۍ سره د هغه مرستې ته ورودانګي

په )  Brown low( و د د همونګ د وخت پر سر د مرستندويه پوځونو وتل په ځانګړې توګه د براون ل 
قوماندانۍ د قطعې وتل، د دې المل شو چې افغان عمده لښكر د جنرال محمد جان خان وردګ په مشرۍ وروسته له 

  .مخونه ١٨٢ – ١٧۶، ٣هنا، ج  -  126
  .مخ ١٨٢،  ٣هنا ، ج  -  127
  .مخ ١٨٢،  ٣هنا ، ج  -  128
   .مخ ١٨٢،  ٣هنا ، ج  - 129

  .مخ ١٨۶،  ٣هنا ، ج  -  130
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د شاه د تخت د نيولو لپاره راخ و ډب
د شاه تخت تر دې مهاله د انګريزانو د يوې قطعې د قوماندان رابرتس په الس آې و او هغه له دغه لوړ 
تخت څخه د خپل لښكر او افغانانو حرآتونه، چې په قاضي آال او چهاردهي حوزه آې واقع شوي وو؛ د برېښنايي 

ګ د شېبې په راتګ سره د باالحصار په د افغانانو د پرمخت  131. هندارې په واسطه خپلو مراجعو ته مخابره آوله
په دې ترتيب . لور ودرېد او بل اړخ ته، وحشت ځپليو انګريزانو، د رابرتس په ګډون په شيرپور آې پناه واخيستله

. د دسمبر يوولسمه د انګريزانو په ماتې او د افغانانو په چټك پرمختګ او بې شانه برياليتوبه سره پاى ته ورسېدله
تنه ټپيان پر ځاى پرېښوول او د افغانانو تلفات حتما ښايي ډېر وي، ځكه چې  ۵٢تنه مړي او  ٧١نو يرغلګرو پوځو

. ډېرى يې بې وسلې، نامنظم او شمېر يې ډېر و

د دغې ورځې په پاى آې به وورسته له هغه چې انګريزانو ته زياته . مه د شادتخت د جګړې ورځ وه ١٢د دسمبر 
توپونو يې له حاآمه نقطه څخه پر افغان سنګرونو د شيردروازې الندنۍ برخې په پر له  مرستندويه قوه ورسېدله او

افغان جنګيالي پر شا وتمبېدل خو د په شاتګ دوام يې ستونزمن، بلكې ناممكن و، . پسې توګه تر بريد الندې ونيولې 
نګ نوشتې نه تر بيني حصار او ډېره ژر له لوګر او آوهستان څخه مالتړي پوځونه ورسره يو ځاى شول او له س

جنګيالي د شيردروازې د ) معيتي ( پورې يې موقع ګانې ونيولې، په داسې حال آې چې د محمدجانخان ملګري 
په مقابل اړخ آې يوه  132جنوبي لوړو په اوږدو آې، چې چهاردهي له آابل څخه بېلوي، سنګرونه نيولي وو، 

اني پر غاړه درلودله او د تېرې ورځې په ماښام له ميدان نه مرستندويه قوي قطعه چې جنرال بيكر يې قوماند
په نامه او د ګورګه يانو )  Guides( شيرپور ته رارسېدلې وه، باالحصار ته ننوتله، څو نورې قطعې د ګايدز 

  . مه له هر لوري د شاه د تخت د نيولو هڅې پيل شوې ١٣د سپتمبر پر . قطعې يې تقويه آړي

زو، د توپونو غړزهار او د اهللا اآبر تورو نارو فضا آې انګازې خورې آړې وې، او غرونو د ټوپكونو متنوعو ډ
په داسې حال آې چې د يرغلګرو پوځونو هر قدم د هغې لوړې سطحې په لور شاته اخيسته . آې هلكانو ترانې ويلې

ورځې په نيمايي آې هغې  او د افغان جنګياليو له زړور او بې شانه مقاومت سره مخ وو، هغوى باالخره د همغې
خو د انګليس د عسكرو د ا پر مخيون يوازې سيمه ييز اهميت درلود او ګڼ شمېر مجاهدين له . سطحې ته ورسېدل

هر لوري ډلې ډلې په ډېره مېړانه سره د شيرپور او ښار تر منځ په هوارو سيمو آې راڅرګند شول، يو له بل سره 
ګ پيل آړ او هم يې د شمال ختيځ له لوري شيرپور له ګواښ سره مخ آړ، د يې د سياه سنګ د غونډيو لورته پرمخت

انګليس سوارو او توپچي قواوو د باالحصار له محاذ او د شا له تخت نه هغوى چې غالبا د بيني حصار له لوري د 
قومي خلكو بې  په دې مقابله آې(( هنا ليكي . سياه سنګ خواته د پرمختګ په حال آې وو، تر بريدونو الندې ونيول

د هغوى يو شمېر ال هم په هر .)) شانه مېړانه، عزم او زړورتيا وښووله، سره له دې چې درانه تلفات ور واوښتل
پر لنډ مهاله . تنګي او ژوره آې ځانونه ټېنګ آړي دي او څنګه چې دلته ډېر له تعقيب څخه په امن آې پاته شول

   133)) . فاتحانو يې ژوندۍ او توندې ګولۍ وورولې 

: د اسمايي غره اخ و ډب

عملياتو د افغان قومونو يووالى له منځه يوړ او )  ١٣د سپتمبر ( رابرتس په دې فكر و، چې د نن ورځې 
غښتلې قطعې يې شيرپور ته  )Highlanders(يندرز لګڼ آسان بېرته خپلو آورونو ته وګرځېدل، د هاى 

  .مخ ١٨۶،  ٣هنا ، ج  -  131
  .مخ ٢٠٢،  ٣هنا ، ج  -  132
  .مخ ٢٠۶، ٣هنا ، ټوك  -  133
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له بېالبېلو قطعو څخه يوې سورې اشغالي قوې د جنرال بېكر تر قوامادانۍ الندې د )  ١۴د دسمبر ( په سهار يې 
غلبه د هغوى په نصيب شوه؛ خو په لومړي سر آې . هغوى پر وړاندې په د همزنګ آې پر سختو عملياتو پيل وآړ

د ورځې يوې بجې ته نژدې له هندآي او چهاردهي څخه د ډېر زياتو مجاهدينو په راتګ او له آوه بچه مخروطي 
. څخه د آوهستانيانو خوځښت انګريزي پوځونه په شا و تمبول؛ خو محمدعثمان تګاوي په همدغه ورځ ووژل شو

الرې برياوې الس ته راوړې او انګليسي پوځونو له څرګند تفوق، توپخانې، مجاهدينو له شمال، لوېديځ او جنوب له 
وسلو، نظامي توآيو او دسپلين سره سره لكه د سل اوبو پر وړاندې د خسو او خاشاآو غوندې تېښته وآړه او د 

.)) وي لويه چهاوني وساتل شي او له بې ځايه وژنو څخه مخنيوى شوى(( رابرتس په خپله وينا د دې لپاره چې 
  . ټولو قطعو ته الرښوونه وآړ، چې د شيرپور چهاونۍ ته پناه يوسي 134

مې تر غرمې پورې زه هېڅ په دې فكر نه وم، چې هغوى دې وآوالى  ١۴د سپتمبر د (( د هغه استدالل داسې و، 
ينه پوځونو او دليل راسره نه و، چې د هغوى لپاره ممكنه واى، د بادسپل. شي، دومره ډېر خلك راټول آړاى شي

د خپل قوي عزم او . مقابلې ته درېدلي واى؛ خو هغوى له داسې الرې چې مخروطي ډوله غوندۍ يې بېرته ونيوله
ارادې اندازه يې وښودله او زما باور يې د خپل واړه پوځ له قابليت سره، زموږ  د ډېر پوځ د شمېر په برابر 

موږ ټوله ورځ له سهار (( ام په واسطه ليتن ته خبر ورآړد همغې ورځې په دوو بجو يې د تيلګر 135...) ولړزاوه
په پيل آې مو ستر برياليتوبونه الس ته راوړل خو دوښمن په داسې شمېر سره پر مخ راتلو، : نه جنګ پيل آړى

چې ما تصميم ونيو، خپل پوځ د شيرپور په چهاونۍ آې راټول آړم او د ښار او باالحصار لوړې له السه ورآړم او 
پاره ممكنه نه ده، داسې يو پراخه دريځ په الس آې ولرم، په داسې حال آې چې دوښمن دومره زيات دى، زما ل

ښاغلى جاللتماب تاسې پر هغه څه چې زما لپاره ممكن دي ډاډه آېداى شئ ، خو زه تاسې ته وړاندوينه آوم، چې 
؛ مګر په دې چې نور پوځونه مې زما لپاره به ممكنه نه وي، هغه څه چې بايد ويې ښيم، ترسه يې آړاى شم

ما مخكې د اربوټ ناټ قطعې ته الرښوونه آړې وه، چې ژر تر ژره له . مالوتړي او ژرترژره  راولېږل شي
د همغې ورځې په ماښام يې د يوه تيلګرام په واسطه له وايسراى نه  136جالل آباد نه د آابل په لور راوخوځېږي 
زما په فكر ټولې هغه مرستې چې تاسې يې رالېږلى شئ، زه (( ده آړه مرسته وغوښتله او په هغه آې يې څرګن

 ٣٠٠٠٠جګړې د ورځې له لسو بجو نه تر ماښامه دوام وآړ، د دښمن شمېر زيات و او ښايي د . ورته اړتيا لرم
   137. )) آسانو په شاو خوا آې به و او ډېر مصمم وو

  شپږم څپرآى

  آې محاصره شوي انګريزان په آابل آې افغان جنګيالي او په شيرپور

: سريزه
په دې څپرآي آې په شيرپور آې د يرغلګرو پوځونو په محاصرو آېدو او په ښار آې د مجاهدينو د آړنو 
هپ اړه بحث آېږي، د عمومي پاڅون مشران معرفي آېږي، په جګړه آې د ښځو ونډه، د عمومي پاڅون الملونه، 

الى او د افغان جنګياليو په شاتګ له شيرپور څخه د يرغلګرو پوځونو وتل او پر آابل باندې د هغوى مجدد مسلط و
. تر څېړنې الندې نيول آېږي

  .مخ ٢١۴، ٣هنا ، ټوك  -  134
   .مخ ٢١٣ټوك،  ٣نقل قول،  له هنا نه - 135

. مخ ۵٧ټوك،  ٢۴مه، م ض س س ه،  ٢٨د دسمبر  ١٨٧٩د ليتن په تيلګرام آرين بروك ته د رابرتس نقل قول، -  136
  .مخ ٢٣٠، ٣هنا ، ټوك  -  137
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: د د سمبر د عمومي پاڅون الملونه

په تاريخ آې يوه مهمه موضوع په تېر مهال آې د انسانانو د ټوليزو آړنو د الملونو موندل دي، په 
ه نعمت، يانې خپل خوږ په ځانګړې توګه د هغو انګېزو درك آول، چې انسان د هغو له امله د ژوند با ارزښت

ته )  قربانۍ( قصدي توګه له ګواښ سره مخ آوي او له خپلو عزيزو ارزښتونو څخه د دفاع په پار، ځارېدنې 
په شاو اخوا آې افغان جنګيالي، چې  ٣٠٠٠٠لكه څنګه چې په مخكيني څپرآي آې وليدل شول، د . حاضرېږي

شاوخوا سيمو او آليو څخه، يا له چاړو سره، يا له چاقو، ټوپك او يا لكونه نور انسانان يې تر شا والړ و، د آابل د 
هم خالي الس او يا له رنګه بيرغونو سره، خو په هر حال له عزم او جزم سره ه آابل په لور وخوځېدل، تر څو 

وى د الس اچولى و، او په مساوي اندازه د هغ) په عمومي مفهوم( هغه انسانان، چې د هغوى په فكر ناموس ته 
ورآولو تصميم ورسره و، له خپل هېواده وباسي او د مقابلې او مقاومت په صورت آې د ژوندانه له نعمت نه 

  محروم آړي؛ ولې؟

ماليانو، نظامي ( د دې پوښتې ځواب په لنډه توګه په هغه ليك آې نغښتى، چې د يو شمېر افغان مشرانو 
په هغه آې راغلي وو، چې د آوګناري له وژنې . شوى و له خوا رابرتس ته لېږل) منصب لرونكيو او خانانو

امير له خپل زوى او مشرانو سره په خوشي آې برتانوي آمپ ته الړ، څو دوستي پياوړې شي او (( وروسته 
هغه ټول پوځ، په هر ځاى آې چې و، او ټولې سيمه ييزې قواوې، په هر . اختالف او دوښمني له منځه الړه شي

آله چې د برتانيې پوځونه راننوتل، امير بندي شو، مالونه يې غصب . شوې وې رخصت آړېځاى آې چې راټولې 
  . ))شول او آورنۍ ته يې سپكاوى وشو

سربېره پر دې برتانويانو پر دې پيل وآړ، چې ګنهكار او بې ګناه آسان ټول يو شان ووژني او هره (( 
ورځ شل يا دېرش آسه غرغره آړي، هغوى په دې آيسه آې نه وو، چې وينې دې توې آړي، ملكيتونه چور آړي 

ونيو، چې له انګريزانو سره په دې اساس خلك ووېرېدل او پاڅون يې وآړ او تصميم يې . او آورونه وران آړي
. )) وجنګېږي

په دې موضوع آې مسلمانان دومره آلك . جګړه د دواړه لوريو له وينې تويېدنې پرته بله ګټه نه لري(( 
  138.))هوډ لري، چې دې ته حاضر دي، خپل ځانونه ځار آړي

امير په توګه له  له دغه ليك نه جوتېږي، چې اميرمحمد يعقوب خان د افغانستان د مسلمانو خلكو د
لكه څرنګه چې له مخكينيو پاڼو څخه سړى . يرغلګرو پوځونو سره په تړاو د پېښو او تاريخ عمده محرك و

پوهېږي، يعقوب خان د ګندمك تر تړون پورې د افغانانو په نزد، د هغه د شهزاده ګۍ پر مهال د مېړانې د سابقې له 
  .ېدهامله د يوه قانوني امير په توګه دروند ګڼل آ

به يې هم ورته ويل؛ خو د خپلو مشاورينو د مصلحت پر )) د زمري زوى (( هغه هم په دومره آچه چې 
خالف د معاهدې د تړون او د لوګر په خوشي آې د انګرېزانو آمپ ته په ورتگ سره خلك ورنه زړه توري شول 

تر هغه : (( دې ټكو آې څرګند آړى او حتا مخ يې ورنه واړاوه، لكه څنګه يې چې رابرس د غه مطلب پخپله په 
وخته چې زه په يوه ځاى او بل ځاى آې جنگېدلم، هغوى زه ښه ليدلم، څنګه چې زه امير شوم او د هغوى خير مې 

دا ضديت تر دومره آچې پورې و، چې حتا هغه ته يې لكه   139. )) له تاسې سره په پام آې ونيو، زما پر ضد شول 
عامه ذهنيت داسې و، چې اميريعقوب خان له انګرېزي عسكرو . ويل )) آافر (( په تېر څپرآي آې وويل شول 

سره په يوځاى آېدلو سره، چې د افغانستان ځينې برخې يې نيولې وې او د دغه هېواد مسلمان وګړي يې په بېال بېلو 
السه ورآړې وه؛ خو نومونو او حتا د امير پر وړاندې د بغاوت په نامه وژل، نوريې د امارت واك او وړتيا له 

دهغه په استعفا او تبعيد سره د خلكو ذهنيت د هغه په اړه په اساسي توګه بدلون وموند او د امير عبدالرحمن خان تر 
. واك ناستۍ پورې يې د هغه پر امارت ټينګار آاوه او قربانۍ يې ورآړې 

. مخ ۶٢۴ټوك،  ٢۴. س س هه.مه، م ض ٣٠د دسمبر  ١٨٧٩اليل ته د رابرتس په راپور آې د افغان مشرانو ليك،  - 138
. مخ  ۴١۴له رابرتس نه نقل قول،  -  139
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ې امير يعقوب خان د بهرنيو خلكو ته په ډاګه شوه، چ. د دغه سلوك د بدلون لپاره دوې دليله شته 
يرغلگرو له غوسې سره مخ شو او د هغوى په خپله وينا د ده مرستې ته راغلي وو او په پايله آې يې له خپل پلرني 
ټاټوبي وشاړه د افغانانو انساني عواطف سره له دې، چې د جګړې پر مهال لكه د نورو خلكو غوندې؛ بلكې له 

وو؛ د امير د دغه مظلوميت پر وړاندې په جوش راغلل او دغو احساساتو د  هغوى نه ډېر بې رحمه او سخت زړي
هغوى په آړنو آې انعكاس وموند؛ خو له دې مهم د افغانستان د خلكو د مسلمانو خلكو په توګه د امير دريځ، يانې د 

منانو د واآمن په افغانستان آې هم د هر اسالمي هېواد غوندې اميرالمومنين، چې د مو. هغه سياسي شخصيت و 
  140. بلل آېده)) روسول نايب (( او د )) خداى د سيوري (( لقب دى، د 

او د هغه شتون د لوړو سياسي چارو د تنظيم لپاره، د يني فرايضو اداآولو او له اسالمي ټولنې او حقوقو څخه دفاع 
لپاره اړين بلل آېدل او ) تنفيذ ( ؛ د ټولو هغو وسايلو او لوازمو چې په لرلو سره، چې د اسالمي شريعت د خورولو 

شخص باندې د هغه تعويض ته حضار نه وو؛ خو دا چې د هغه  په نه شتون او يا په آوم بل بهرني  او نامسلمان
هر ډول مستبد چې په افغانستان آې واآمني آړې، رعيت يې هر وخت دا غوره : (( هنسمين ليكي . منلو ته اړ شي 

    141. )) ګڼلې، چې د هغه تر واآمنۍ الندې مصيبتونه وگاللي او بهرنۍ الس وهنې ته تسليم نشي 

پاچاه له دراني خاندان څخه (( وه، چې افغانان د ا مير استعفا اجباري بلله او په دې اند وو چې نو دا عجيبه نه 
هغوى داسې استدالل آاوه، چې آه د امير استعفا د هغه په خپله خوښه واى، بايد د هغه ځاى   142. )) اړيكې شلولې 

پر دغو ) عمالو ( انګرېزي السپوڅو  په دې اساس هغوى د. ناستى ټاآل شوى واى او د تخت پر ګدۍ ناست واى 
په بل  143.ژمنو باور نه آاوه، چې د آابل او د آابل او پېښور تر منځ پرتو سيمو نظامي اشغال د لنډ وخت لپاره دى

عبارت افغانانو د امير تر تبعيده پورې هم خپل هېواد نيول شوى او بې اميره باله، خو د هغه په تبعيد سره اغېزمن 
د دغه تبعيد خبر ډېر ژر په آابل آې خپور شو او مسلمان خلك ډېر زيات (( ه چې هنسمين ليكي شول، لكه څنګ

د دغې اغېزې شدت دومره زيات و، چې په پايله آې يې د دسمبر عمومي پاڅون د  144. )) ناارام او اغېزمن دي 
ان خان، غالم حيدرخان چرخي وردگو،  تاجيكو، اندړو او نورو قومونو د مشرانو په قول، د مالمشك عالم، محمدج

بلل،ترسره  او امير )) مسلمانانو سرالري او مشران (( او سردار محمد طاهرخان په گډون، چې ټولو ځانونه د 
  .مستقيمًا تبعيد او د اسالمي عقيدې جوش په خلكو آې راپيدا او د انگرېزانو د بدنيتۍ پر وړاندې راپورته شي 

آله چې ستاسې د بدنيتۍ خبر خپور شو، امير ته د وفادارۍ : (( رتس ته وليكل په  جنورۍ آې راب ١٨٧٩هغوى د 
اوس ښايي برتانيې ته د اسالم . او اسالمي عقيدې احساس پر موږ غلبه وآړه او ستاسې پر وړاندې مو پاڅون وآړ 

)) فر او اسالم د آ(( شاه غاسي محمد يوسف خان دا ټولې ستونزې او جنجالونه يوه  145. )) زور څرګند شوى وي 
د يوه مذهبي احساس پر اساس ) نهضت ( دا خوځښت (( پخپله رابرتس هم په دې اند دى چې . موضوع بللې ده 

  146. )) والړ دى 

رابرتس په يوه مفصل يادښت آې چې د عمومي پاڅون په اړه يې برابر آړى، د امارت د موضوع په برخه آې يو 
آړې او د هغه له دې ليكنو جوتېږي، چې د يرغلگرو پورځونو له خوا د شمېر نورو موضوع ګانو ته هم اشاره 

افغانستان اسالمي هېواد داشغال او په افغانستان آې د همدې قواوو د شتون موضوع د ټولو موضوعاتو په سر آې 
د استازي له د تېر سپتمبر له پېښې او زموږ : (( هغه ليكي . راځي، سره له دې، چې هغه په دې نامه هغه نه يادوي 

وژنې وروسته د برتانوي پوځ پرمختګ دوني چټك و، چې افغانانو يې پر وړندې د مخالفت ُفرصت په ځان آې ونه 
په چاراسياب آې هغو عسكرو چې د وژنې په پېښه آې يې الس درلود او د ښار ناخوښه خلكو يې مالتړ آاوه، . ليد

ول ، تنظيم او ترتيب يې د يوه وسله  وال پالوي په توګه له په څرگنده توګه د جګړې په اوار ميدان آې مغلوب ش
همدارنګه په غالب ګومان سره څرگندېږي، چې په . منځه الړ او مشرانو يې د ځان د ساتنې په پار تېښته غوره آړه

، ١٨٧٩آاآړ محمد حسن، د امير عبدالرحمن خان د امارت په دوره آې د افغانستان حكومت او ټولنه، د تكساس د پوهنتون خپرونه،  -  140
. مخونه  ١١ - ٧

  .مخ  ٩٩هنسمين،  -  141
. مخ  ١۴٧١ټوك،  ٢۴مه، م ض س س هـ ،  ٢٧ي د جنور ١٨٨٠شاه غاسي ، محمد يوسف د زمينداور اليزايي صاحب خان ته،  -  142
  . مخ  ٢٨۴هنسمين،  -  143
  . مخ  ١٧۵هنسمين ،  -  144
  . مخ  ٣٨۴ټوك،  ٢۴مه، م ض س س هـ ،  ٢٣د جنورۍ  ١٨٨٠، ) تيلګرام ( رابرتس خارجه سرآتر ته  -  145
  .  مخ  ١۴٧١ټوك،  ٢۴مه، م ض س س هـ ،  ٢٧د جنورۍ  ١٨٨٠شاه غاسي د زمينداور اليزايي صاحب جان ته،   -  146
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له دې وروسته داسې پېښه شوه، چې د چاراسياب تر عملياتو وروسته يوه د شك او توقع مرحله رامنځ (( 
هغه آې آوم ملي نهضت ممكن واى، ال نه و  په تمه شول او هغه وخت، چې په) وقايعو ( ته شوه، افغانان د پېښو 

خو څو پېښو دې ځنډ ته دا ځانګړتيا وروبښله، چې له شك پرت يې ملي غرور اغېزمن آړ او له هغه . رارسېدلى 
څخه د برتانيې د حكومت مخالفينو د ديني احساساتو د پارونې او شديد تعصب په هڅونه آې په څرگنده توگه گټنه 

. )) رآټر يوه قوه ځانگړنه يې د تل لپاره تشكيل آړه وآړه، چې د افغان آ

د يوه پردي پوځ له خوا د شيرپورد قوي حصار شبيح اشغال، چې امير شيرعلي خان د خپل پوځ لپاره (( 
، چې د افغانانو نظامي )تصرف ( جوړ آړى و؛ د قوي توپخونو، زياتو جنګي مهماتو په خپل واك آې راوستل 

يي ملتونو په منځ آې په يوه نامساوي آچه لوړ آړى و؛ په هغو اقدامونو سره، چې د دغه ملت د قدرت يې په د اسيا
باالحصار د تاريخي ماڼۍ او د پاچاهانواو اشرافو د قصر د نړولو لپاره يې آړي وو ؛ او بالخره د امير يعقوب خان 

ټولو يو بل ته السونه ورآړل، هغه آرآه چې او د هغه د مهمو وزيرانو بندي آېدل او هند ته د هغوى په تبعيد سره، 
.  هغوى يې د يوه يرغلګر په وړاندې لرله، په آلكه توگه تحريك آړه 

او څنگه چې د خلكو طبيعيت او مزاج دا ډول و، څرگنده وه، چې يواځې متقابل حسادت او بې باوري، 
دا هم څرگنده وه، . ضد ګډه داعيه تشكيل آړي چې د مشرانو ترمنځ يې ليدل آېده، د دې مانع آېدله، چې زموږ پر 

ممكن هغوى  په   چې پر داخلي بې اتفاقۍ يې غلبه آافي ويچې آه داسې احساس د هغوى په منځ آې پيدا شي، 
. ايستل وي ) انګېزانو ( خپل منځ آې داسې يو قوي خوځښت رامنځ ته آړي ، چې موخه يې له هېواد څخه زموږ 

پر مذهبي احساسانو والړو ويناوو، د هر آلي او ... دمال مشك عالم : ملو سره برابر شو دا ډول محرك په دې عوا
ښار په مسجدونو آې د انگرېزانو عمومي تقبيح،له عامه احساساتو سره د يقوب خان د آورنۍ د ښځو التماس ، 

اخيستنې توقع، لنډه دا د پټو خزانو توضع چې په الس آې يې وې ، او بالخره د برانوي آمپ په چور آې د برخې 
چې  ماليانو  پر اوضاع د غلبې السونه پورته آړل او څنګه چې پر دغه آار بريالي شول ، چې شخصي دوښمنۍ 

دغه نهضت ډېر ژر له مذهبي مرحلې واوښت او دانګېرېزي . يې له  بهرنيو دوښمنانود حسن تنفر تابع وګرځولې 
د ميصيب خاطرو ته يو ځل بيا  ١٨۴١ – ١٨۴٢د . بدل شو  يرغلگرو پر وړاندې د يوه ملي نهضت په توګه

پر دې ټكي ډېر ټينګار وشو، هغه څه چې يو ځل پېښ شوي وي، د دويم ځل لپاره بيا تكرارېږي او . رجوع وشوه 
خلكو ته ډاډ ورآړل شو، چې هغوى يواځې فورًا او په عين وخت آې پاڅون وآړي ، ممكن د انګرېزانو وړوآى 

شيرپور آې پروت دى ، راووځي او د تېر په شان د صعب المرور آوتلونو په لور چې افغانستان لښكر، چې په 
 147. )) اوهندوستان سره بېلوي په شاتګ وآړي او له منځه الړ شي 

خو رابرتس ښايي د يوه بل عمده پاڅون  موضوع يا يو محرك قصدًا له پامه غورځولى وي او هغه د 
يو څو اضافي تبصرې دلته ضروري دي، . عبارت و، چې په تېروپاڼو آې شرحه شوي دي افغانانو له اعدام څخه 

څنګه چې انګرېزي چارواآي د نظامي حكومت په جريان آې د هغو اشخاصو  نيولو لپاره، چې د آوګناري په 
قيبان له دې امله ډېرى خلك د شخصي دوښمنيو په اساس يې خپل ر. وژنه آې يې برخه درلودله،پيسې ورآولې 

او د آار د نويو مخالفتونو او دوښمنيو المل شو، چې اصلي عامالن يې پخپله انګرېزان و  148په خطر آې واچول
په عين حال آې د هغو اشخاصو پر سر جايزه چې، له يرغلگرو پوځونو . او د افغانانو د آرآې لورى واقع شول . 

په دې توګه دغه اعدامونه په واقعيت . ن وړ وگڼل شول سره جنگېدلي وو، له خپله انده اود خلكو له انده د تحسي
نه عبارت دي )) وطن او خپلواګۍ سره د مينې (( آې د افغانانو پر خوى تر ګردو غوره ضربه ګڼل آېدل چې له 

او ښايي له همدې امله وي، هغه افغانان چې په دار ځړول آېدل، هغه به يې پرته آش و پش څخه منل او   149
البته دا د افغانانو د هغو خويونو ښكارندوى وو، آله به . طن، خپلواآۍ او دين دالرې شهيد باله ځان به يې د و

چې مظلوم واقع آېدل او ملګري او هېوادوال به يې د پرديو له خوا وژل آېدل، چوپ وو، او څنګه به يې چې 

. پورې  ٢۴٩-٢۴٧انګليس دويمې جګړې له رسمي شرحې نقل قول ، _ د فغان  -  147
  . مخ  ١٨٨عين الوقايع ،  -  148
  . مخ  ١٠۴ټوك ،  ٣هنا ،  -  149
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:    پاڅون مخكښاند دسمبر د 

دا پاڅون له مخكې چې وويل شول د دوامدارو تحريكاتو يوه نتيجه وه،چې د يرغلگرو پوځونو په 
راننوتلو او بلكې تر هغو وړاندې د بهرني خطر د احساس آېدلو پر مهال د امير شيرعلي خان د واآمنۍ په 

سم مسلمانانو په جوماتونو او نورو مواضعو د دوښمنو پوځونو له يرغل سره .وروستيو آلونو آې پيل شوي وو 
آې خلك له يرغلگرو سره جګړې ته رابلل آېدل او د قران آريم هغه ايتونه به لوستل آېدل، چې مسلمانانو ته به 

وعده ورآوله، چې آه هغوى په پوره (( يې ښوول چې د بې دينو پر ضد وجنگېږي ، ديني عالمانو به افغانانو ته 
روحيه پر آفارو باندې تېرى وآړي، مرمۍ به هېڅ اغېزه پرې ونه آړي، نېزې به هغوى غوڅ نه ايمان او منظمه 

 151. )) شي آړاى او چپنې به يې چې د توپونو مخې ته وغورځول شي، له فير او ګوزار څخه به مخنيوى وآړي 
ه آړل او خلك را پورته د دغه ډول وعظونو له امله وه، چې دد انګرېزانو پر وړاندې دمقابلې احساسات را تاود

  152. شول او د جګړې د لومړيو ليكو مخكښان شول 

د چاردهي په عملياتو آې داسالم بيرغچيانو ، حتا هغه مهال چې د دوښمن سوارآارانو پر هغوى ډزې 
د  هغه مهال. آولې هم پر مخ تلل او سره له هغه چې ډېر مړه هم شول ، نور پر خپلو ارادو او عزم آلك پاته شول 

انګرېزانو د نهمې قطعې يوه عسكر د يوه افغان مخكښ په لور نېزه ورسيخه آړه، خو هغه افغان له د آب په څېر 
په ډېره چټكۍ سره لول وخوړ، نېزه يې ترې واخيستله او د چاړې په وهلو سره يې هم د نېزه باز ګوتې پرې آړې 

مه آله  ١٣د دسمبر پر  153. څخه جوړه شوې وه او هم يې ميله پرې آړه، تابه ويل چې له آومې نرمې مادې 
قطعې د شاه پر تخت سخت تېرى وآړ ، د افغان مخكښانو ډلې په خپلو مواضعو آې ټينګې  ٩٢چې د هاى لينددرز 

او پرځاى پاتې شوې، په داسې حال آې چې ډېرى ملګرو يې تېښته وآړه ، تر هغه چې د دوښمن د نېزو او 
په بله ورځ د محمد جان خان وردگ ټولې   154. ندې راغلل او له پښو وغورځېدل ټوپكونو ترسختو ګوزارونو ال

برياوې د افغان مخكښانو د مېړانې د زعامت مرهون و ، سره له دې چې ډېرى دغه  سفيدجامكان مخكې له دې 
ه اړ شول آله چې انگرېزان د ورځې په نيمايي آې د اسمايي د غره پرېښوولو ت. چې بريالي شي ، له منځه الړل 

هغوى په داسې حال آې چې د (( ، دغه سفيدجامكان لومړني آسان وو، چې د تيږو پر سرونو راڅرگند شول او 
ليندرز او ګايدز قطعې د تېښتې په حال آې وې، خپل بيرغونه يې پر اسمايي غره پورته آړل، له هره پلوه د 

  155. )) ستاينې وړ وو 

پر مخ تلالى او هغه وخت چې دغو سرتېرو د اسمايي غره څوآه په دې ډول سرتېرو سره بايد ډارن هم 
دغه شېبې . نيوله او له هغه ځايه يې ليدل، چې د نړۍ د يوه لوى قدرت پوځونو د شيرپور په لور تېښته آوله 

يو داسې پوځ چې زموږ پر (( هنسمين زياتوي  156. بايد ارومرو د هغوى لپاره د وياړ او خوښۍ وړ واى 
. ې ډول اشخاصو څخه  جوړ وي؛ حتا زموږ لوړې وسلې او قوي دسپلين هم ښايي بسنه ونه آړي وړاندې له د

157
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:  په جگړه آې د افغانو ښځو رول

په عمومي توگه ښځې د جګړې په ورځو آې د نارينه وو مرستياالنې وي او په جګړه هغوى ته اوبه او 
ښځې چې پخوا په . خوراآي توآي د جګړې ډګر ته رسوي او په دې توگه هغوى ته د جګړې وړتيا ورآوي
په ازاده توګه به يې  عمومي توګه په ستر او پرده آې وې؛ د جګړې پرمهال يې موقتًا چادري ګانې لرې آولې او

د رياضي په وينا د  158. )) په جګړه آې برخه واخيستله ) دسمبر ( ډېرى هغوى د (( خپله دنده ترسره آوله 
آسه وژلې  ٨٣ښځو غازيانو ته اوبه ورآولې او  ۴٠٠نژدې (( مه د اسمايي غره په اخ و ډب آې  ١۴دسمبر پر 

بان په اونچي آې او وروسته د چهلستون او چاراسياب په مه د باغ ١١ښځو د دسمبر پر  159. )) شوې هم وې 
 160. آليو آې به چې انگرېزي پوځونه تېرېدل، هغوى پرې د آوزيو او ګړيو ګوزارونه آول 

ښځو په جګړه آې نارينه سخت هڅول ، لكه . په نامه مشهور شول)) غازي اډې (( هغه ځايونه د 
ويل آېږي چې افغانې  161. و و عارفانو د زهرى له آيسې څرګندېږي څرنگه چې مهيج عبداهللا او د آابل د عاشقان

ښځې له انګرېزانو سره د جګړو پر مهال د شپې له خوا د جګړې ډګر ته تللې، د وژل شويو يرغلگرو نه به يې 
  162. سرونه پرې آول، ټپيان او هغوى چې د جګړې په حالت آې به وو، هغوى به يې وژل 

و مېرمن، چې په ترتيب سره د سعادت خان مومند او سردار يحىٰ خان لوڼې د امير يقوب خان مور ا
وې، وروسته له هغه چې امير د يرغلګرو پوځونو الس ته آېښوت، پر ټينگو فعاليتونو يې الس پورې آړ؛ افغان 

دې يې د مشران يې تر خپل نفوذ الندې راوستل او په دې الر آې يې ډېرې پيسې ولګولې او د انګرېزانو پر وړان
هغوى او د سردار يحىٰ خان مېرمن چې د وزير محمد اآبر   163. هغوى په هڅولو آې ډېر منډې ترړې وآړې 

تر هغه ځايه چې په وس او توان يې پوره وه، شور او ځوږ ژوندى او لوړ (( خان د لور په نامه مشهوره وه 
 164. چې وروسته رابرتس ورته د تبعيد سزا واوروله . )) وساته 

امير يقوب خان د مور په اړه ويل آېدل چې يوه ډېره فعاله مېرمن وه او خپله شتمني يې د يرغلگرو  د
مالمشك عالم او (( پوځونو پر وړاندې د افغانانو هڅولو ته وقف آړې وه او د محمد جان خا وردګ په وسيله او 

جوش راغلې وه، هغه لور ته سوق آړه، د هغه د عالمانو، د مذهبي احساساتو څپه، چې د جهاد په اعالن سره په 
  165. چې لمسي يا زوى ته يې د سلطنت دبېرته اعادې ته خدمت وآړي 

افغانان په ځانګړې توګه ديني پوهانو د بهرني ګواښ پر مهال خلك هڅول، چې پردي د هغوى دين او  
خو د دغو  166. ې وې انګليس په دويمه جګړه آې هم عام –دا ډول هڅونې د افغان . ښځو ته سپكاوى آوي 

اقامې ( دا ځل د خپلې پايېنې ) عمالو ( هڅونو په يو علت قوي غبرګونونه راونه پارول، چې انګرېزي السپوڅو 
هغوى دغه احتياط د هغې ترخې تجربې له امله، چې د . په لړ آې، افغانو ښځو ته له الس اچولو ځانونه وساتل ) 

ه لړ آې يې ښځو ته په الس اچونې سره له شديد غبرگون سره مخ انګليس په لومړۍ جګړه آې، چې پ_ افغان 
په دويمه جګړه آې د ښځې په اړوند يواځېنۍ سياسي مسئله، تر پاڅون وروسته له . شوي وو، ته پاملرنه وآړه 

باالحصار څخه شيرپور ته، چې د انګرېزي پوځونو نوې اډه وه او لوى شور ماشور يې راپورته آړ؛ د امير 
او د نامسلمانو دوښمنانو په الس د : (( لكه څنگه چې رياضي وايي . ن د آورنۍ محترمانه لېږدونه وه يقوب خا

  . مخ  ٢٢٧هنسمين،  -  158
  .مخ  ١٩٠عين الوقايع ،  -  159
  . مخ  ٢۵٧رښتيا ،  -  160
  . مخ  ۶٢٩غبار،  -  161
  . مخ  ٢٢٧، ١٩٠٧، فرانك، د مطلقق العنان امير د واآمنۍ پر مهال ، لندن، مارتپن -  162
  . مخ  ٣١٣هنسمين ،  -  163
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:  د پاڅون مشران
لومړى ټكى چې د دسمبر د پاڅون په برخه آې د يادونې دى، دادى څنګه چې  پاڅون اصًال د ولسي 

خانداني سرداران او هغه سرداران چې . خلكو له خوا و، دا بديهي وه، چې بايد مشران پخپله رهبران هم واوسي 
ن انګليس پلوي وو او د خلكو د دود اورواج له مخې منل شوي وو، تبعيد شوي وو او د آابل نور ډېرى سردارا

د نامشهورو سردارانو له جملې څخه څو تنه د انګرېزاو سخت دوښمنان وو . عمومي باور يې له السه ورآړى و 
ددې واقعيت يوه مانا دا آېدله چې د مقاومت مشران ال هم د خلكو په منځ . او د پاڅون له مشرانو  څخه ګڼل آېدل 

. لي او پېژندل شوي نه وو په توگه من) زعيم ( آې د مشر 

د دې لپاره چې په هغه عنعنوي ټولنه آې د لېډر په توگه د عوامو او خواصو له خوا دمنلو وړ وگرځي، 
او دا د سردار عبدالرحمن خان تر ظهور پورې د مقاومت د نهضت د آمزورۍ يو مهم ټكى ګڼل وخت ته اړتيا وه 

په دې نهضت آې سربېره قومي او او ديني . مقاومت د مشرانو شمېر ډېرود دغه واقعيت بله مانا دا وه، چې د . آېده
مشرانو، د امير شيرعلي خان د تيت و پرك پوځ قوماندانان د جګړې د مشرانو د يوې مهمې سرچينې په توګه ثابت 

ظمو جګړو شول، چې د خپلو جنګي مهارتونو په آاراچولو سره يې د افغانانو جنګي وړتيا په ځانګړې توګه په نامن
. آې وښووله

هغه مشران چې د آابل په حوزه آې خلك د يرغلګرو پوځونو سره د جګړې په موخه د هغوى تر شا 
. مال مشك عالم، جنرال محمد جانخان، جنرال غالم حيدرخان چرخي، ميربچه خان: دا الندې آسان وو. ودرېدل 

دلته د . سن خان او سردار محمدطاهر خانمحمدسرور خان پرواني، محمد عثمان خان صافي، سردار محمدح
. هغوى لنډې سوانح پر آابل د هغوى د بريالي هجوم او انګريزي پوځونو تر محاصره آېدلو پورې راوړل آېږي

. مالمشك عالم چې اصلي نوم يې دين محمد و، د غزني د شلګر د سيمې د غلجي اندړو قوم ته منسوب و
لومړۍ يې له . ډېره برخه يې د ديني علومو په زده آړه تېره آړې وهآال زېږېدلى و او د ژوند  ١٧٩٠پر 

مالمحمدواصل آاآړ څخه ديني زده آړې وآړې او وروسته لغمان ته الړ او هلته د مياصاحب په آال آې له مال 
 ١٨۴۵عبدالحكيم آخوندزاده څخه دوه درې آاله خپلو زده آړو ته دوام ورآړ، وروسته پېښور ته الړ او هلته يې د 

بيا څو ځله مالعبدالحكيم ته ورغى او د هغه له . په شاوخواآې له عبدالمالك اخوندزاده څخه پوهه ترالسه آړه
مړېنې وروسته يې د ميا محمد اسلم خان لندر باغ شاګردي پيل آړه او د غه متنفذ عالم يې د خليفه په توګه غوره 

د آافرستانيانو سره په جګړه آې  pushagarپوشه ګار  له هغه وروسته يې له حاجي تاج محمد خان سره، د. آړ
له مالمشك عالم نه تر دې مهاله يو تكړه او جيد پوه جوړ شو او په غزني، وردګو، لوګر، آالت او . مرسته وآړه

. جالل آباد آې ډېر شاګردان او مريدان موندلي وو، او د موليانو لپاره يې مدرسه پرانېستې وه

نډې او مهمندې ښځې څخه درې زامن درلودل، چې دوه تنه يې عالمان هم وو، چې له مال مشك عالم له ا
او . مالمشك عالم د آابل له دربار سره هم تړاو درلود. هغه سره يې د مذهبي تعليماتو په خپرولو آې مرسته آوله

مالمشك . م ورآاوهويل، هغه ته يې پټ معاش ه)) سوداګر(( امير شيرعلي خان، سره له دې چې هغه ته په پټه 
ويل آېدل هغه به آله چې خپل آوم مريد ليده، د . عالم له خپلو پيروانو څخه نذرانه او ډېرې نغدې پيسې راټولولې

له يوه نه يې چپنه ترالسه آوله، له بل نه پيسې او له دريم نه پګړۍ . (( نذرانې په توګه به يې يو څه ورنه اخيستل
. ر آې د ډېرو ځمكو خاوند و او پر ځمكو باندې د ماليې له ورآولو څخه معاف وهغه په شلګ. )) او همداسې نور

مال مشك سربېره پر دې له شاګردانو، مريدانو، ښو اړيكو، په ديني علومو آې بصيرت، شخصي تقوا او 
منځ آې  په آابلستان او ننګرهار آې عمومي صورت تمول له الرې په ځانګړې توګه، د غلجيو او مهمندو د قوم په

  . مخ  ١٨٨عين الوقايع ،  -  167
د امير عبدالرحمن خان په دوره (( مه پېړۍ آې په افغانستان آې د ښځې دريڅ ته مراجعه وآړئ، زما آتاب  ٢٩د تفصيل لپاره ، په  -  168

. ))  آې د افغانستان حكومت او  ټولنه 
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جنرال محمدجانخان وردګ د يرغلګرو پوځونو پر وړاندې په مبارزه آې د مال مشك عالم ډېر نژدې 
محمدجانخان اصال يو عسكر او جنرال و او ښايي . توپير درلود له شخصي پلوه يې له هغه سره ډېر. ملګرى و

په ځانګړې . پوهه يې دومره نه وه؛ خو د جګړې په ډګر آې د پرديو پر ضد د لوړ احساس درلودونكى افغان و
. هغه هم د مالمشك عالم په څېر زيات پلويان درلودل. توګه د پوځ هغه برخه وه، چې د انګريزانو سخت مخالف و

. د جګړې په پاى آې يې دومره محبوبيت ترالسه آړ، چې د آابل عادي خلك هغه ته د يو پير په توګه قايل شولاو 
محمدجانخان په . هر چېرې به چې تله، خلك به پرې راټولېدل او السونه به يې د احترام او آرامت په دود ښكلول

د سيدال خان وردګ زوى و او د قوم مشري محمدجان . ننني عبارت د هېوادپالنې او بهرنيانو ضد، سمبول و
هميشه د هغه پر غاړه وه؛ خو يعقوب خان تر خپل ناستي وروسته، د هغه آاآا خداى نظر خان چې د اميرشيرعلي 
خان په وخت آې د غزني حاآم و، د قوم د خان لقب يې ورآړ او هغه د ګندمك له تړون وروسته د آولرا ناروغۍ 

مشري د محمد جانخان او د هغه د مشر ورور محمد افضل خان پر غاړه شوه هغوى د مور له امله مړ شو او د قوم 
. له خوا نايب امين اهللا خان لوګري ته منسوب وو

باله، خو )) لېونى (( محمد جانخان يو ډېر احساساتي سړى و، په دومره آچه چې امير شيرعلي خان 
په توګه )) جنرال(( له وژنې وروسته هغه د غټ مشر . اريد پوځ قطعو په خپله خوښه د ګوګن) لېونى( همدغه 
جنرال فريدرك رابرتس چې . او په دې ډول هغه د افغانستان لومړنى غوره شوى نظامي منصب لرونكى وي. وټاآه

نظر درلوده، چې ويلى يې وو ) افاقي ( د محمدجانخان د مخالف لوري همقطارى و، ښايي د هغه په اړه يې څرګند 
ه هم هغه بايد ځېنې خويونه ولري او له ټولو هغو څه نه چې زه يې اورېدالى شم، هغه داسې يو څوك نه آه څ(( 

هغه په تيرو څو . دى، چې خلك ورته تسليم شي، يا احتماال هغه پر هغوى باندې آوم واقعي قدرت پيدا آړاى شي
په درلودلو سره د مخالفينو يو ممثل شخص مياشتو آې د قدرت د شرايطو په واسطه، نه د آوم لوى مغز با استعداد 

خو واقعيت دا دى چې محمدجان د ټاآلو له وخت نه تر مړينې پورې يې له امير عبدالرحمن خان 171. )) شوى دى
په دسمبر آې د ابديه آوتل آې چې په بلخ آې شتون لري، نه يواځې په جګړو آې او انساني سرچينو  ١٨٨١سره د 

الس ته راوړي، بلكې د همدغو جګړو په لړ آې، له افغانستان څخه د يرغلګرو پوځونو  په تجهيز آې لويې برياوې
تر وتلو پورې د غزني، آوهستان او وزيرستان دسيمو ترمنځ د خلكو په يووالي او اتحاد آې د افغانستان په تاريخ 

  .ليډر په توګه ثابت آړآې بې شانه مرستې آړې دي او خپل شخصيت يې په يوه بحراني حالت آې ديوه جنرال او 

د . د يوسفزيو ته اړوند د څرخ له لويو ملكانو څخه و. جنرال غالم حيدرخان چرخي دعصمت اهللا زوى و 
هغه د ځوانۍ د وخت په اړه معلومات نشته ، يو څه باسواده و او د جګړې په پيل آې په علي مسجد آې د افغان 

نوموړي د . مك څخه تر راگرځېدو وروسته د هغه رتبه راآښته آړه امير يعقوب خان له ګند. پوځونو آوماندان و 
چاراسياب په جګړه آې برخه واخيسته او په عمومي پاڅون آې د څرخ، منگلو، ځدراڼو او نورو قومونو رهبري 

  172. پر غاړه درلودله او د انګليس له سرسختو دوښمنانو څخه و 

 .مخ ٢جز،  ٢ټوك،  ٢۶مه، سروو،  ١٩د جون  ١٨٨٠مشك عالم ليپل ګريفن،  - 169
، ١٨٨٨د برتانوي هند د حكومت خيرونه، ) له در وروسته ش  زس س ا( فغانستان سرداران او نور، د مشرانو د ژوندانه شرح، د ا - 170

 .مخونه ١۴۵ – ١۴٣
 .مخ ١۴٧ټوك ،  ٢٨مه، م و س س ه،  ١٩د فبرورۍ  ١٨٨٠رابرتس خارجه سكرتر ته ،  - 171

امارت په دوره آې يې په جګړو آې د خپلو  آال په اوړي آې له سردار عبدالرحمن خان سره يو ځاى شو او د هغه د ١٨٨٠پر  -  172
 ١٨٧٩نه تر مړينې پورې يې په  ١٨٨٢له . بريالتوبونو په پايله آې لوړو پوړيو او مرتبو ته ارتقا وآړه او لومړى سپه ساالر وبلل شو 

نګړې توګه د بغاوت د غلي آولو آې په ننګرهار آې د امير وايسراى  او استازي په توگه په پراخو ملكي او نظامي اختيارونو سره، په ځا
غالم حيدرخان د مرآزي حكومت د ټينگښت او پراختيا لپاره په ننګرهار آې لومړى د . او د آافرستان په فتح آولو وخت تېر آړ 
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د دسمبر تر عمومي پاځون . خه او د انګريزانو ډېر مخالف وميربچه د صوفي خان زوى د آوهدامن له قشقارو څ 
پورې د هغه ژوندانه په هكله خبر په الس آې نشته او په هغه پاڅون آې يې د انساني پوځونو په سمبالتيا آې فعال 

: رول لوبولى دى لكه څرنګه چې د خلكو له دغې ترانې څخه څرګندېږي

  ايوب خان شير غران است =   محمدجانخان مرد ميدان است       
  ازري فـــخر افـــــغان اســـــت   =      ميربچه خان رس رســــــان است

  173. بيا بيا در انــــــــــــګور بخو=      رايت آل الت آـــــالن اســــــــت                

د محمد زيو سردارانو له جملې سردار محمد طاهر خان د سردار محمد شريف خان زوى او سردارمحمد حسن 
د سردار محمد طاهر خان په اړه . خان د سردار محمد قليخان زوى د بهرنيو ضد فعاليتونو آې فعاله ونډه درلودله

ا د وزير فتح خان په لمسي مشهور و او ډېر معلومات په الس آې نشته او سردار محمد حسن خان چې د مور له خو
بلل آېده، ښايي يواځينى سردار وي، چې د يعقوب خان ډېر جدي او ) تور سردار ( د خپلې تورې څېرې له امله 

باثباته پلوى و، د انګريزانو له دويم تيري وروسته يې جالل آباد چې حاآم يې و، پرېښود او د يرغلګرو پوځونو تر 
  . وى پر وړاندې ډېر فعاليتونه ترسره آړلوتلو پورې يې د هغ

آال زوآړى د قاضي خان په مستقيم احفاد څخه و، قاضي خان اصال د  ١٨۴۵سرور خان پرواني په 
بخارا و، د مغلي شاه جهان په مهال يې د ديني موضوعاتو آتاب ليكلى و، چې د فتاوه قاضي خان په نوم ياديده، 

خو د امير دوست محمد په وخت آې . وهستان له ميراثي خانانو څخه وسرور خان چې مور يې صوفي وه، د آ
دا النجه امير په داسې ترتيب فيصله آړه، . دهغه د آاآا د زوى نادرخان تر منځ يې د خانۍ پر سر النجه پېښه شوه

سرور  په نامه) شازوت(( په نامه نادرخان ته او جنوبي برخه يې د ) حصار ( چې شمالي آوهستان لورى يې د 
د شيرعلي خان په وخت آې د ټول پروان خاني سرورخان ته ورآړل شوه، سربېره پر دې . خان ته ورآړه

سرور خان د انګليس پلوي شهبار خان د واآمنۍ په مهال د رابرتس د سالم . نوموړى د همغه حاآم هم وټاآل شو
پيروانو سره د مال مشك عالم او  ٣٠٠٠و لپاره آابل ته هم راغى، خو د دسمبر د پاڅون په اوريدلو سره له خپل

مه يې له خپل پوځ سره د شيرپور پر شمال منځ  ٢٣محمد جان مرستې ته د آاّبل په لور وخوځېد او د دسمبر پر 
  174.برخې تېرې وآړ

: په آابل آې د موسى خان پاچاهي

هغوى څو تنه چې  په همدې قول چې افغان جنګياليو د دوښمن پوځونه په شيرپور آې محاصره آړل، د
دا  175. نومونه يې معلوم نه دي، دانګريزانو په هڅونه يې، د څو ورځو لپاره د متارآې وړانديز وآړ، او ومنل شو

پورې په  ٢٣نه تر )  ١۴دسمبر ( روايت قانع آوونكى نه دى، خو په هر حال يرغلګر پوځونه له هغې ورځې 
په شاوخوا آې افغانان پرته له ځېنو ډزو ډوزو په ټوليزه  ٣٠٠٠٠شيرپور آې محاصره وو، او په دې موده آې د 

توګه پر عملياتو الس پورې نه آړ، پس هغوى په داسې حال آې چې دوښمن يواځې محاصره؛ خو په هماغه قدرت 
سره له دې . سره د شيرپور د يوالو په منځ آې شتون درلود، په ښارآې څه آول او ولې يې عمومي يرغل نه آاوه

مه له حملې نه معروض وو او افغان  ١۵ره شوي خلك د دفاعي ترتيباتو د نه بشپړتيا له امله د دسمبر په چې محاص
د هغوى لپاره ممكن  ١۴ – ١١لكه د دسمبر له  176جنګياليو آوالى شواي، د شيرپور تر زړه پورې ځانونه ورسوي

 ١٨٨١په اوړي آې له سردار عبدالرحمن خان سره يو ځاى شو او تر يوه وخته د هغه مشاور و، خو آله چې په  ١٨٨٠ميربچه د  -  173
ارمحمد سرد ١٨٨٣او پر . آې يې ورور بندي شو، له آابل نه وتښتېد او د څه وخت لپاره په تيرا، باجوړ، سواټ او شينوارو آې پاته شو

آال هېواد ته راغى او امير حبيب اهللا  ١٩٠٢په . آال هندوستان ته پناه يوړه ١٨٨٨ايوب خان ته مشهد ته ورغى او له هغه سره يې په 
. مخ ٣۴، ) ش زس ا. ( خان د هغه د غصب شويو ځمكو په بدل آې د لوګر په برآې ډېرې ځمكې ورآړي

. مخ ١٧٣، ١ش ز س س  -  174
  . مخ ١٩٠ عين الوقايع، -  175
  . مخ ٢۴۵ټوك،  ٣هن،  -  176
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 178. )) د افغان جنګياليو عملي زعيم ګڼل آېده)) محمدجانخان وردګ (( سره له دې چې رابرتس په وينا 
ځلي  ٧د جانخان په وينا له قاضي آال نه وروسته دا هم بايد وويل شي، انګريزي پوځونو سره له دې چې دمحم

او درانه تلفات وراوښتي وو جنگي قدرت يې نه و بايللى، او آله يې چې ټولې تيت و پرك  179ماتې خوړلې وه، 
قطعې په شيرپور آې يو ځاى شوې د مرګ او ژوند په يوه سياسي مسئله آې راګير شول او قدرت يې ناديده نشواى 

او  180پورې يا ډېر وسله وال پيروان درلودل  ١٠٠٠ته  ۵٠٠يوه افغان مشر له ځان سره له  هره. نيول آېداى
د صفونو له خوا پر مشرانو چندان (( هنسمين وايي . هغوى يوه هم او يا ټولو د هغوى د آنټرول قدرت نه درلود

له شمېر وتلى و، (( محمد جان خان د هغه المل داسې بيانوي چې د مسلمانانو د پوځونو شمېر  181.)) باور نه آېده
او د مشرانو هڅې ګټورې نشواى )) او هغوى د آابل ښار مسلمان خلك چور آړل. او آنترول آېداى نه شواى

 ١۵ړې وي، د دسمبر پر خو دغو مشرانو د دې لپاره چې خپلو عملياتوته يې قانوني او حقوقي بڼه ورآ 182. آېداى
په توګه اعالن )) پاچا (( او د بې وسلې شوي امير زوى موسى جان يې د . مه يې په ګابل آې حكومت تشكيل آړ

سردار محمد طاهر خان د سردار محمد شريف زوى او د دوست محمد خان لمسى يې وزير وباله او غالم . آړ
دا آار د رابرتس په وينا د جنرال محمد جان خان په  183. آړحيدر خان چرخي د باالحصار د والي په توګه غوره 

مالمشك عالم دغه اقدام نېكمرغه وباله او موسى . نوښت ترسره شو او په خپله يې د ځان لپاره آوم مقام غوره نه آړ
بعيد پر تخت آښېناوه، چې د پالر حق يې و، چې د هغه په وينا په ظالمانه ډول د انګريزانو له خوا ت(( جان يې 
موسى جان آوټوالي خپل مقر وټاآه او مجاهدين د سيمې په اساس په ښار آې، احتماال په  184. )) شوى دى

مسجدونو آې او ميربچه د سردار يحيي خان په آور آې او قلعو د آابل سيند آيڼ اړخ ته اقامت غوره آړ؛ خو دغو 
د برتانيې د معلومو (( ...... تامين آړي او مشرانو سره له دې چې حكومت يې تشكيل آړ، و نه توانېدل امنيت 

 186. او د ځينو اماميانو او هندوانو آورونه او دوآانونه هم چور شول 185. )) دوستانو آورونه چور او ويجاړ شول
هغه پام . البته د دغه عمل اغېزې ناګواره ثابتې شوې. تر هغه چې محمد جان خان دې تطاول ته د پاى ټكى آېښود

. وښمنانو لور ته شوى واى، د مسلمانو په آمزورۍ ولګيدهچې د مبذلو د

په پنځوشپږو  هغو ورځو آې، چې غازيانو تاراجي مال الس ته (( سربېره پر دې د محمد يوسف رياضي په وينا
له دغه امر څخه انگريزي پوځونوته د (( او ) 187.)) (راوړى و، د غازي محمد جان خان شاوخوايې  پرېښوول 

او ويل آېدل، . په عين حال آې د دغې موضوع پر سر مخالفت راپيداشو) 188.)) (په الس ورغى  اسودگۍ فرصت
د ښار د ((چې مالمشك عالم له موسى جان سره شخړه وآړه، چې هغه پاڅون آوونكي يې پرېښې دي، چې
و د ناآامۍ مسلمانانو اوسيدونكيوآورونه چورآړي او په دې ترتيب د پاڅون مذهبي ځانگړنې ته صدمه ورسوي ا

  ) 189)) (المل يې شي 

  . مخ ٢١٨ټوك،  ٣هنا،  -  177
   ١٧٨۴ټوك،  ٢ ٣مه، م ض س س ه،  ٢٢، د دسمبر  ١٨٧٩رابرتس وايسراى ته،  -  178
  .٢١۶ټوك،  ٢۵مه، م ض س س ه،  ٢د فبروري  ١٨٨٠محمد جانخان غالم حيدر وردګ ته،  -  179
  . مخ ٢۶۴هنسمين،   -  180
  .مخ ٢۴۶هنسمين،  -  181
  .مخ ٢١۶ټوك،  ٢۵م ض س س ه، . مه۵د مارچ  ١٨٨٠غالم حيدر وردګ ته د محمد جانخان ليك، له ګريفن نه الي ته،  -  182
  . مخ ١۴۵ټوك،  ٢۴، م ض س س ه، ٢٠ – ١۴د سمبر  ١٨٧٩ي ك ،  -  183
  .مخ ٢٢٢هنسمين،  -  184
  .مخونه ١٩٢ – ١٩٠عين الوقايع، -  185
  .مخونه ٢٧٢ -٢۵٩هنسمين،  -  186

مخ ١٩٠/ الوقايع عين  - 187
.مخ ٣٨۵/ سراج التواريخ - 188
مخ ١۴۵ش ز س س ا،  -189
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ښايې د همدغو پېښوله امله وي، چې افغان مشرانو د دوليكونو په ترڅ آې، وروسته له هغه چې د انگليسن له   
ته خبرې وآړې، محاصره شويو انگريزانو ته يې د سولې )) افغانستان او امير(( بعيدالتي گانو نه، چې نسبت 

  190. شرايط وړاندې آړل 

  191نديزونو يوه ماه داسې وه، چې انگريزان بايد آابل  تخليه آړي او هندوستان ته الړشي د وړا 
جنرال غالم حيدرخان د يوه ځانگړي ليك په ترڅ آې، سردار محمد ابراهيم خان ته چې له محاصره  شويو سره و 

اتې شي او دوه تنه وړانديزآړى و، چې غالم حسن خان او محمدحيات خان دې د برتانيې د استازو په توگه پ
په عين حال آې  192.برتانوي منصب لرونكي دې دبې وسلې اميرتربلنې پورې د مشرانو په توگه ورآړي شي 

غالم حيدر خان د يوه بل ځانگړي ليك په ترڅ آې سردارولي محمدخان ته څرگنده آړه، چې ټولو مشرانو د 
د آوهستان خلكوهم د يوه ځانگړي او بېل 193. ي مالمشك عالم او محمدجان په گډون توافق آړى، چې امارت ومن

. ليك په ترڅ آې آټ مټ همدغه مطلب د يرغلگرو پوځونو له خوا د افغانستان د تخليه آولو وړانديز وآړ
جنرال محمد جان، چې په دغه وخت آې يې د غازي محمداآبرخان غوندې عمل آاوه،له عصمت اهللا خان جبار 194

جالل اباد ترمنځ د انگرېزانو مواصالتي او مخابراتي آرښې پرې او  په خپل خيل نه وغوښتل، چې د آابل او 
ترڅو د مرستندوى پوځ له راننوتلو څخه مخنيوى وشي او هم د يرغلگرو پوځونو د 195. آنټرول آې راولي

مراجعت په صورت آې د خوردآابل څوېښت آاله وړاندې داستان تكرارشي، خومحاصره شويو انگريزانو د هغه 
)) جنرال محمدجان ته يې د دوستۍ ورونه پرانستل((ف، چې په سراج التواريخ آې راغلي دي، چې پرخال

  .پورتنيو وړانديزونو ته يې هېڅ ځواب ورنه آړ او په بدل آې يې د دفاعي ترتيباتو په بشپړولو پيل وآړ 196

:پرشيرپور ناآام پريد

. خپلو پوځونو پام د فاعي ترتيباتو ته راواړاوهرابرتس له هماغې د محاصرې له  لومړۍ مرحلې څخه د 
لكه څنگه چې مخكې وويل شول، په شيرپورآې خوراآي توآي هم د عسكرو او هم د حيواناتو لپاره او د سون 

  .مواد ډېر راټول شوي وو  او  اوبه په دننه آې موجودې وې 

، سره له دې چې د هغه په الس آې هم رابرتس له څو ناحيو نه زړه بدى شوى و، يوشمېر محمد زيو سردارانو
وو، له محمد جان  او مالمشك عالم سره يې اړېكې درلودلې او له دې پلوه له هغوى نه داود شاه په گډون يو 

را برتس داسې فكر وآړ، چې دا جنرال چې د ميربچه له نژدې خپلوانو څخه و، سره له دې چې . شمېر بندي شول
په انگرېزي پوځونو آې يو شمېر ) 197. (ممكن خطرناك ثابت شي . ړي ووهغه انگليس ته ډېر خدمتونه آ

ورآاوه، ) فحش( سرحدي پښتانه هم وو او افغان جنگيالو هغوى د انگرېوانوپر ضد هڅول او هغوى ته يې پېغور
  198. چې ولې يې د آفارو د غالمۍ آړۍ غاړو ته اچولې دي

لمانوهم گډون درلود او دا وېره موجوده وه، چې هغوى سربيره پردې د پنجاب په نامه قطعه آې د پنجاب مس
ښايې د مذهبي اړيكو له امله له افغان مسلمانو سره مرسته وآړي، ډېرآارگران او باروړونكي، چې ترهغه مهاله 

خو د رابرتس اساسي وېره د شيرپور د دفاعي ترتيباتو د  199يې په شيرپورآې آارآاوه، له شير پور نه ووتل 
  .مگړتياوو څخه وه ناحيې له ني

.مخ  ٣٢٧ټوك،  ٢۴) م ض س س هــ  ٢١-٢٧د دسمبر  ١٨٧٩/ ى ك - 190
 مخ ٢۴۴هنسمين  - 191
مخ ١۵۴ټوك،  ٢۴، م ض س س هـ، ١۴-٢٠، د سمبر ١٨٧٩ى، ك ،  - 192
مخ ١۴۶ايضًا،  - 193

 مخ ٢١۵-١۴۴هنسمين،  - 194
 . مخ  ٢٧۴هنسمين،  - 195
. مخ  ٣۵٨سراج التواريخ ،  - 196

. مخ  ۴۵٧رابرتس،  - 197
  مخ ۴۵٧رابرتس،  -  198
  مخ ٢٢۶همين،  -  199
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شيرپور له درو خوا، ختيځ، لويديځ او جنوب څخه دپلنو او لوړو ديوالونو په درلودلو سره او د 
يواځې هغه برخه يې چې له بي بي مهرو سره نښتې وه ښه نشواى . محفوظو مرچلونو د برجونو درلودونكى و

لورى د شيرپور او د قلعوښار ترمنځ پروت و،  مدافعه آيدالى او دايې دحصار يو آمزورى ټكى تشكيالوه او ختيځ
د نورو مهمو دفاعي ترتيباتوله جملې نه، د بي بي مهرو مقّابل د څينو برجونو . چې يرغلگروپوځونو وران آړ

جوړول، د خندقونوآندل، په بېالبېلو برخو آې د توپونو ځاى پرځاى آول ، د اغزنو سيمونو اچول، او دسنگرونو 
ساعتونو په لړآې د برتانيې د  ۴٨په عمومي توگه د فاعي ترتيبات، د لومړيو . م شامل ووجوړول ه) مورچلو(

په ټوليزه توگه په (( پوځونو محدوديت آافي و، چې رابرتس په ډاگه څرگنده آړه، چې موږ اوس په شيرپورآې 
  200)) امن آې يم

واقعيت په مالحظې سره د او هغه د دغه . عسكرموجود وو  ٧٠٠٠د محاصرې پرمهال له رابرتس سره 
جاللتماب، تاسې ډاډه ((محاصرې په هماغې لومړۍ ورځ د يوه تيلگرام په واسطه وايسراى ته خبر ورآړ، چې

اوسئ، هغه څه چې زما له السه آېږي، درېغ به يې نه آړم، خو زماوړاندوينه داده چې هرڅه وغواړم، ترسره بې 
د هماغې ورځې په 201.))  وه پرته له ځنډ څخه راورسېږي آړاى شم، خو په دې شرط چې هغه مرستندويه ق

موږ هرې هغې مرستې ته چې تاسې ((وروستۍ ورځ رابرتس يوبل تلگرام په واسطه له وايسرانه وغوښتل چې 
خو هغه په عين حال آې ليتن ته چې د خپلې آابينې غړيوته يې، چې  په آابل آې يې د )) يې راولېږئ اړتيالرو

زه د يوې دقيقې لپاره هم داسې فكرنه آوم، چې موږ (( نابودۍ څېره انځوروله، ډاډ ورآړ، چې  برتاني پوځونو د
دغه محاصره شوي جنرال په عين حال آې دوې  202. )) نشوآوالى خپل له الس وتلى موقف بيرته الس ته راړو

الل اباد آې ميشتې وې، په قطعې پوځونه د چارلز او اربوت ناټ په قوماندانۍ ، چې په ترتيب سره په گندمك او ج
  .بيړه آابل ته راوغوښتې او هم يې له هندوستان څخه د نظمامي مهماتو بېړنۍ غوښتنه وآړه 

ورځو په اوږدوآې محاصره شويو يرغلگرو پوځونو او مجاهدينو ترمنځ وړې ډزې ٰډوزې پېښې شوې، چې  ٩د 
مه د آابل او پېښور تر منځ  ١۵گياليو د سمبر پر افغان جن. ټولې د افغان  جنگياليو په نوښت سره ترسره شوې 

تلگرافي اړيكه پرې آړه او په سهار يې د اسمايي غره او سياه سنگ پر غونډۍ د قدرت په مظاهره الس پورې 
هغوى ټولې غوڼډۍ بيا ) دسمبر  ١٨( آړ؛ خو دوښمنانو د توپونو په فيرونو سره تيت و پرك شول او بله ورځ 

ورځو تر منځ د  ٢٠مې او  ١٩ګزه شيرپور ته نژدې شول او د دسمبر   ۴٠٠ې د هغوى ونيولې او حتا ځين
مه افغان جنګياليو د فعاليت نښانې وښوولې  ١٢د دسمبر پر . دواړو لوريو تر منځ لنډ اخ و ډبونه را منځ ته شول
رامنځ ته نه شوه؛   مه د يادونې وړ پېښه ٢٢د دسمبر پر ... او داسې ښكارېده،  چې د عمومي عمل مقدمه وي 

توپونو د مرستندويې  ۴عسكرو او  ۴٠٠مه افغانانو د چارلز په آوماندانۍ د هاى ليندرز د  ٢٢خو د دسمبر پر 
قطعې له نژدې آېدو څخه خبر تر السه آړ او په دې اساس مخكې له دې چې له محاصره شويو سره يو ځاى شي، 

ښار خلك له جنګياليو سره يو ځاى وو او په يوه شبنامه آې تر هغه وخته د . د عمومي تېري بنسټ يې آېښود 
افغانانو پخوا د شېرعلي خان له ظلم څخه د برتانيې حكومت ته  د اميد سترګې نيولې وې، خو (( راغلي وو، چې 

هنسمين د هغه   203. )) اوس ثابته شوه چې انګرېزان له نور واآمنانو سره په پرتلنې تر گردو ظالمان دي 
مې  په سهار پېښ شو او رابرتس د خپلو جاسوسانو له  ٢٣او عمومي يرغل مشاهده، چې د دسمبر د پرجوشه 

د آابل جنګي خلكو ته په بېالبېلو مواضعو آې  حملې ځايونه ټاآل (( خوا له هغه نه خبر و ، داسې آيسه آوي 
   .شوي دي 

آسانو  ٢٠٠٠دانې زينې هغو  ۴۵. و لگول وي او د بريد نښه به د اسمايي غره پر سر پر تېلو د لړل شويو باروت
ته ، چې د شاهي باغ او محمد شريف خان آال آې مېشت وو ، ورآړل شوې او په هغو سربېره به د جنوبي دېوال  
پر وړاندې د هغه لوېديځ لور ته الريون تر سره شي؛ خو دا يرغل به ګمراه آوونكى وي، اصلي يرغل به د بي بي 

  . )) ختيځو خندقونو وي  مهرو پر قلعه او پر

  مخ ١۶٣۶ټوك،  ٢٣/ مه، م ض س س هـ ٢٢، دسمبر٨٧٩رابرتس وايسراى ته،  -  200
  مخ ١٧٨٢ټوك،  ٢٣مه، م ض س س هـ  ، ١۴، د دسمبر٨٧٩رابرتس وايسراى ته، -  201

  . مخ  ١۶٣۶ټوك ،  ٢٣مه ، م ض س س هـ ،  ١۴، د دسمبر  ١٨٧٩رابرتس ليتن ته ،  -  202 
. مخ  ٣٨٨ټوك،  ٢۴مه ، م ض س س هـ ،  ٢۵، د جنوري  ١٨٨٠رابرتس خارجه سكرتر ته ،  -  203
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د سهار  په اسمايي غره آې. عسكرو سره پر شيرپور يرغل آړى وي  ٢٠٠٠٠محمد جان خان ښايي له 
هنسمين اصلي يرغل داسې شرحه   204. پر پينځه نيمو بجو، چې هوا ال تياره وه، د يرغل نښې راپورته شوې 

: آوي 

د بي بي مهرو له اخوا غاړې او د ختيځو دېوالونو له خندقونو نه په دومره اندازه د غږونو ځوږ او (( 
آسيز لښكر د آمزرو خلكو پر  ۵٠٠٠٠او داسې ښكارېده، چې آوم سوار . شور راپورته شو، چې تهديدوونكى و 

و بانډو آې پټې شوې وې او غازيانو يې د اصلي افغانانو ډلې، چې د شيرپور په ختيځو آليو ا. آتارونو بريد آوي 
څومره چې د . رهبري آوله؛ په ټوليزه او منظمه توګه يې بريد پيل آړ او فضايې د اهللا اآبر په نارو سره ډآه آړه

جګړې آتارونو پرمختګ آاوه، نارې نورې هم لوړېدلې او هغه په داسې ټوپكونو سره بدرګه آېدلې، چې د يوې 
و وروسته په عمومي غږ سره راپورته شوې او موږ يې وپوهولو، چې زموږ خلكو د شېبې لپاره غلې شوې ا

 205. مارتينې او سنايدر ټوپكونو سره د دوښمن پر وړاندې هجوم راوړى او موضع ګانې يې ټينگې آړې دي 

آله چې بريد پيل شو، فضا ال هم دومره تياره وه، چې يواځې د خندقونو غاړې لږ لږ ليدل آېداى (( 
امر داسې و، چې د فير ځواب بايد د يوڅه وخت لپاره وځنډېږي، چې د افغانانو ډلې په څرگند ډول وليدل . شواى 

بالخره د مه غبار په منځ آې د خلكو يوه ډله راپورته شوه، چې چاړې او تورې يې ښورولې او د .)) (( شي 
. )) ې ډزې به يې آولې جګړې نارې يې وهلې او هر څومره يې چې پرمختګ آاوه، نو پرله پس

له هغه وروسته بالخره عسكرو ته د ډزو آولو امر وشو، افغانان په دې وخت آې دومره نژدې شوي (( 
  206. )) وو، چې توغونديو پرې ښه ترا مرګونې اغېزه آوالى شواى 

بجو راغونډ شول او بريد يې پيل آړ؛ خو ډېر ژر پر شا وتمبېدل او څنګه چې  ١١افغانان د ورځې په (( 
په دې وخت آې جلوي قطعې خبر تر السه آړ، چې د دوښمن تازه نفسه قوه د چارلېزګو په قوماندانۍ د لوګر له 

و يې تېښته وآړه  او په سبا يې ښار سيند نه تېرېږي، د ورځې نژدې يوه بجه له جګړې راوگرځېدل او د ښار پل
هم پرېښود او محاصره شوي پوځونه د دويم ځل لپاره په باالحصار او ښار آې را څرگند شول او تر خپل آنترل 

. الندې يې راوستل 

د ) نوروز پاچاخان او محمد شاخان سرخابي ( د بريد ناآامي د دوو آسانو ) 208(او غبار ) 207(رښتيا
ي، چې په خپله وينايې  خپلې قطعې په يوه حساسه مرحله آې، چې له انګرېزانو يې رشوت خيانت پايله بول

هغوى خپله منبع نه ښيي او په واقعيت . دا حكم بايد له سوچ او ډېر استدالل پرته رد شي . اخيستى و، پر شا آړې
دې څنګه ممكنه ده، چې د دغو او سربېره پر . آې په هېڅ داخلي او خارجي منبع آې يې نومونه په نظر نه راتلل 

سوارو څخه  ٢٠٠٠٠دوو مجهول الهويه آسانو او ورسره پلويانو عمل د يوه جمعيت د ماتې المل شي، چې له 
دا ماتې د محمد جان خان په وينا له دوښمن سره د مساوي وسلو، يانې . جوړ و او په آلكه ارده او عزم جنگېدل 

د افغان جنګياليو په صفونو آې د توپونو د نه شتون د آمزورۍ احساس له )  209. (توپونو د نه شتون له امله وه
بريد نه پخوا هم محسوسېده؛ خو دا احساس مالمشك عالم داسې رفع آړى و، چې هغه د خلكو پر وړاندې سوګند 

او څنګه چې هغسې ونه شول، ) 210. )) (هغه به په خپله دعا سره د برتانيې توپونه غلي آړي (( ياد آړچې 
په سراج . او د افغانانو په راتلونكو جګړو يې ناوړه اغېزې وشيندلې) 211(وروسته شكايتونه راپورته شول 

آلدارو په بدل  ۶٠٠٠٠چې ګويا هغه د ) 212. (التواريخ آې د ماتې نسبت حتا محمدجان خان ته ورآړ شوى دى 
چ او ډېر استدالل او په څرگندو د غه مازې تور هم پرته له سو. آې وروسته له سرسري هڅو څخه تېښته وآړه

  . مخ  ٢۵١هنسمين،  -  204
  . مخ  ٢۵٢هنسمين،  -  205
  . مخ  ٢۵٣هنسمين،  -  206
  . مخ  ٢۶٢رښتيا،  -  207
  . مخ  ۶٣٠غبار ،  -  208
. مخ  ٩۶٧ټوك،  ٢۴، م ض س س هـ،  ٢۵-٣١، د جنوري له  ١٨٨٠ى ك ،  -  209
  . مخ  ١١٧۵ټوك،  ٢۴، م ض س س هـ ،  ١-٧، د فبرورۍ  ١٨٨٠ى ك ،  -  210
  . مخ  ۴٨٩ټوك،  ٢۴، م ض س س هـ ،  ١٠-١٩، ١٨٨٠د آرم يادښت،  -  211
  . مخ  ٣۵٨سراج التواريخ ،  -  212
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لوړ هېواد په هغه وخت آې ناآام معلومېده، خو د هغه اساسي اغېزې، د هر ډول دسته جمعي آوښښ د (( دغه 
اغېزو په څېر په ظاهر آې په افغانستان، هند او برتانيه آې ډېرې ژر ناآامې محسوسې شوې، چې په پاى آې له 

  .افغانستان څخه د يرغلګرو پوځو د وتلو عمده المل شوې

  پرآىاووم څ
  د اميرعبدالرحمن خان د جلوس او مبارزې دوام او پراختيا

: په آابل آې نوي اقدامونه

. رابرتس وروسته له بيا ځلي واآمنۍ څخه د خلكو د عامه توقع خالف په آابل آې نسبتا معتدله وضع غوره آړه
د غازيانو له تيت و پرك آېدو ((البته له محاصرې وروسته متصل د هغه سلوك  دا ډول نه و او د رياضي په وينا 

ځېدنې پيل آړې، هر ځاى به يې چې آاآل وروسته، انګريزي پوځو د آابل ښار په آوڅو او بازارونو آې ګر
لرونكى او تورزن ليده، په دې خيال چې غازي دى، هغه به يې نيوه او شيرپورته به يې وړه او هلته به يې 

همدارنګه انګريزانو د نظامي قطعو په زور د ميربچه آلي چې په بابه قشقارآې پروت و او د پاچاه  216.)) اعداماوه
لوګر آې پروت و ، په گډون د مجاهدينو آلي ، چور آړل؛ حتا باغونه او ونې يې پرې خان احمدزى آلى چې په 

  . مه نېټه عمومي عفوه اعالن شوه ٢۶خو د دغو ورانيو دوره ډېره لنډه وه او د دسمبر پر  217. آړې

مشك عالم،  له امله يې ټول هغه افغانان چې د انګريزانو په مقابل آې جنګېدلي وو، پرته له محمدجان خان، مال
پخوانى . ميربچه خان او سردار محمد طاهر خان څخه نور ټول وبښل شول) د غالم حيدرخان ورور( سمندرخان 

خاص آابل، د . نظامي حكومت له منځه الړ او پرځاى يې د سردارولي محمد په مشرۍ ملكي حكومت منځ ته راغى
هغه ترواآمنۍ الندې وګڼل شوې، او دا وټاآل شوه  ده سبز، چاراسياب، بتخاك ترمنځ سيمې او ميدان او پغمان د

. چې مستوفي حبيب اهللا ، د ښار قاضي او يو څو سرداران له هغه سره د چارو په پرمخ وړلو آې مرسته وآړي 
دغه لنډ مهاله حكومت اعالن شو او والي ته هېڅ مهمه مسئله . هغه په خپله د رابرتس تر مستقيم آنترول الندې و

  . ه آړل شو، يوازې په ملكي او جزايي چارو آې ورته مقيد صالحيت ورآړ شوآې واك ور ن

  . مخ  ٢۶١، هنسمين -  213
  . مخ  ٢٧٨هنسمين ،  -  214
. مخ ٣٩٣له باالفور نه نقل قول،  -  215
  .مخ ١٩٢عين الوقايع،  -  216
. مخ ٢٧٧هنسمين،  - 217
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دا (( خو د تعجب ځاٰى دا دى چې رابرتس هغه په داسې حال آې پر دغه مقام وګوماره، چې د هغه په خپله وينا
له مرستې سردار زما په نظر آوم قوي سړى نه دى او د هغه لياقت په اړه زيات شك لرم، چې له دې وروسته دې 

  .)) پرته هېواد اداره آړاى شي

داسې ښكاريده، چې رابرتس د هغه له انتصاب پرته بله چاره نه درلود له دې امله چې د انګريزانو په مخالف لوري 
آې قوي خلك شته وو او په انګليس پلوو افغانانوآې له هغه نه پرته بل آوم غوره مشخصو نه برېښېده، لكه څرنګه 

په ښار آې د وسلو ګرځول د  218.))زه له هغه پرته بل آوم مناسب سړى نه وينم(( تس هم وايي چې خپله رابر
خو سردارولي محمد پر خپل ځان باور نه درلود او رابرتس ته يې څرګنده آړه،  219. پخوا په شان منع اعالن شول

او آه چېرې انګريزي پوځونه آابل چې د هغه لپاره ممكنه نه ده، د برتانيې له پوځونو پرته پر دې آار بريا ومومي 
سره له هغه هم چې هغه د يوه بهرني مقتدر حكومت اجباري  220پرېږدي، نو هغه به يوه ورځ مخكې آابل پرېږدي

د هغه لپاره ممكن نه وو او هغه براتونه )  آارونه( په دې حالت آې د قدرت عملونه . تحميل و، پر آار يې پيل وآړ
څرنګه چې دغه سرداران د ژوندانه د . يې ډالۍ آړل، بېرته الس ته نه شواى راتالى ته)) آوګناري زيو((يې چې 

نو د نوي والي  221. وآړ  يېد ناخوښۍ احساس وضعې د ښه والي په پار له انګريزانو سره يو ځاى شوي وو، 
  . قدرت يواځې په ښار پورې تړلى و، آوم چې بهرنۍ لښكرې هلته مېشتې وې 

انګرېزانو له محاصرې وروسته د آابل ځينې . عيت د هغه د واآمنۍ په دوره آې ښه شو د آابل ښار مالي وض
سرتراتيژيكې سيمې ، لكه سياسنگ او د هغې شاوخوا غونډۍ، شېردروازه ، بي بي مهرو، او نظامي استحكامات 

په . كيو ته وسپارل او د ښار په د ننه آې يې د سړآونو د جوړولو آارونه يې قرار داد آوونكيو او اجاره ورآون
دې ترتيب هغوى او دښار اجيرانو آارونه پيدا آړل او پيسې يې په آار واچولې، تر دې چې په هندوستان آې به 

څرنګه چې انگرېزانو خوراآي توآي او د څارويو  222. ويل آېدل، چې په آابل آې پيسې په پټه توگه ورآېږي 
. نو له دې اړخه هم خلكو نغدې پيسې په الس راوړاى شواى خوراآه د نظامي قوې په زور  په پيسو اخيستل، 

څرنگه چې افغانانو خپله متاع دهندي آلدارو په بدل آې نه تبادله آوله ؛ نو د سردار ولي محمد خان حكومت په 
انګرېزانو د دغه اصل په پيروۍ، چې په اقتصادي . آابليو روپيو بدلولې  ١٢۶ضراب خانه آې سل آلدارې په 

ې د آزاد عمل د اسعارو  او نورو مالونو بيې ازادې پرېښووې، چې له دې امله ډېرې پيسې په دوران آې برخه آ
شتمن شوى آابل، (( هنسمين چې په آابل آې گرځېدلى را گرځېدلى و، ليكي . شوې او سوداگرۍ پرمختيا وآړه 

وخت په بازارونو آې دپيسو پرځان وياړمن تجاران هېڅكله دومره غني شوي نه وو او عامو وګړو هم هېڅ 
 223. ))تر دې بريده چۍ هندوان هم زموږ د بډاينې څخه خبر او حيران شوي دي . دومره لوى دوران نه و ليدلى 

  . او زياتوي چې هندوان او د ښار اميان چې د آابل ښار د سوداگرۍ غوره برخه جوړوي 

خو انګرېزانو چې د افغانستان لپاره هر  224. ))  زموږ د تېري په وخت آې يې ډېره شمېر پيسې سپما آړي دي(( 
ډول پاليسي غوره آوله، هغه يواځې په آابل پورې اړه نه درلودله، بايد اطرافي سيمې هم آه په هر شكل وې، تر 

ددې موخې لپاره رابرتس داسې پرېكړه وآړه چې د آابل واليت بېالبېلو سيمو ته د نايب تر . نفوذ الندې راولي 
او هر يوه ته د دې جواز ورآړي، آومې پيسې چې دوى يې په واك . ې واآمنان اومرستياالن ولېږي نامه الند

لري، د هغې سيمې او واليت د پراخوالي او اهميت په تناسب سواره، پلي سپاهيان تهيه آړي او په هغو آړنو 
پلى نه شو، چې دا سيمې د قدرت ورآړي ، مګر دا پروګرام هم د نورو تېرو پروګرامونو په شان له دې امله 

د بېلګې په توګه سردارمحمد هاشم خان ته ټاآل . انګرېزانو تر آنټرول بهر وې او د افغانانو تر ولكې الندې وې 
سواره آسان تنظيم آړي، څو په غزني آې حكومت وآړي ، په داسې حال آې  ٣٠٠پلي او  ٨٠٠شوې وه، چې 

مقاومت د مرآز په توګه بدل شوى و، چې وروسته به بحث پري چې داښار د شېرپور له پېښې وروسته د ملي 
 225.وشي 

  .مخ ٧٧۵ټوك،  ٢۴مه، م ض س س هه،  ٧د جنوري  ١٨٨٠رابرتس به البل،  -  218
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  :  د افغانستان د وېشلو پالن او پسرلني عمليات
ليتن سربېره پردې او ښايي د دسمبر د توپان له امله د افغانستان د خلكو او هېواد څخه د غچ اخيستلو په باب 

مه  ٧او حاضر نه و، چې په خپله تگالره آې د دسمبر د پېښو اغېزې منعكسې آړي او د جنوري پر . ټينګار آاوه 
اليت دې د ځينو شرطونو الندې په موقتي توگه يې د افغانستان د وېشلو پالن د آاغذ طرحه آړ، چې د هرات و

فارس ته تخصيص ورآړي  او په آابل و آنداهار آې يو ځانګړى دولت منځ ته راشي او بې وسلې شوى امير په 
ليتن په دې برخه دومره ټينگار آاوه، چې ويل به يې آه چېرې . هېڅ صورت آې بيا د واك گدۍ تر السه نه آړي 

په اړه بل فكر ولري، هغه حاضر دى، چې له خپلې دندې استعفا ورآړي او د هغه په وينا لندن د بې وسلې امير 
د مشهورو سردارانو له جملې چې د آورنيو اړيكو په درلودلو او د هغه (( آه چېرې د يعقوب خان پر ځاى يو له 

ه ټينگښت آې مرسته ښايي د امينت پ. )) شخصي سيمه ييز نفوذ له مخې  د آابل  د دولت حكمران وټاآل شي 
   226. )) په افغانستان  آې د چارو نظم په نامه وبلله (( وآړي او دا طرحه يې 

د دې طرحې د پلي آولو لپاره د برتانيې د قدرت الريون د يوې لښكر آشۍ په توګه په بېالبېلو سيمو آې 
په نامه وبلل شي او ))  پسرلني عملياتو(( په پام آې ونيول شو، چې بايد په راتلونكي پسرلي آې عملي شي او د 

مه آابل ته ولېږل شو ، چې د غې طرحې په په نا) lepel Griffin( همداشان يو تكړه ديپلوماټ د ليپل ګريفن 
. اړينو خبرو اترو په ځانگړې توګه د باانتصابه ټاآنو په اړه د آابل لپاره يوه نوى حكمران لپاره پر مخ يوسي

. آابل ته ورسېد  ١٩هغه د مارچ پر 

آوهستان ته تر دا پسرلني عمليات د دانلدستيورات دلشكر آشۍ په ګډون له آندهار نه آابل او د رابرتس 
د  227. جنرال برايت بايد له ننګرهار او يوه بله قطعه له شترګردن څخه آابل ته راوخوځېږي . باميانو پورې وو 

دغو عملياتو له سرته رسولو څخه يوه موخه دا وه، چې افغانستان بايد تر راتلونكي مني پورې تر هغه اندازې 
ستيورات وروسته له هغه چې د آندهار څخه آابل ته الړ شي او . ارام شي، چې خلك يې د ليتن نوې طرحه ومني 

په آندهار آې امير .  د نظامي او سياسي چارو عمومي امر شي )) شمالي افغانستان (( د رابرتس پرځاى د 
شيرعلي خان په هغه واليت آې د خپلې آورنۍ د واآمنۍ د ميراثي آېدلو په بدل آې د انګريزانو ته د تابع آېدلو 

خو هرات د انگرېزنو . سره له دې چې د آورنۍ ځينې نژدې غړي يې هم ورسره مخالف شول .شرايط ومنل  ټول
له ولكې وتى او د سردار محمد ايوب خان په الس آې و او په دې توگه د ليتن د نوې طرحې تطبيق په هغه ځاى 

. ړه بې پروا و ليتن د شمالي سيمو په ځانګړې توگه د بدخشان په ا. آې عملي نه ښكارېده 

د لښكر په اړه داسې پرېكړه وشوه، چې له ژمي مخكې او د مني په رارسېدو به لښكر آشيو په بشپړتيا 
ليتن په دې اړه قاطع درځ الره ، لكه څنګه چې ګريفن ته د هغه له دې . سره  دې هندوستان ته الړ شي 

چې د افغانستان د تخليې سياست به په هېڅ وايسراى غواړي، په پام آې ولرئ، (( الرښوونې څرګندېږي چې 
وجه د يوه نوي دوست امير په ټاآلو او يا دآابل د حكمران سره د دوستانه اړيكو په ټينگښت پورې تړلى نه وي، 

برتانيې د جګړې درانه (( تخليه د دې لپاره ضروري ګڼل آېدله، چې   228. )) يا داچې هغه به مطلوب وي 
يداتو په بدل آې ورآول، نو لندن د دوامداره اشغال په اړه ناخوښي او نارامي آوله او لګښتونه د لږو يا هېڅ عا

حاضر نه و، چې هغه دې تر دې زيات ومني او د برتانيې آابينه تر دې بريده تنګه شوې وه، آه څه هم په دې 
له خوا د دوامداره اشغال ښه پوهېدل، چې د افغانستان مسئله الينحل باقي پاتېدله،  نه دا چې د برتانيې لښكرو 

. په داسې حال آې چې د افغانستان بحران دوام درلود 229)) اجازه ورآړي 

حكومت پر ځاى د ) ياتوري ( مه د عمومي ټاآنو په اثر د يوه محافظه آار  ٢٨د اپريل پر  ١٨٨٠د 
د ټاآنو عمده موضوع وه  د افغان مسئله د برتانيې. گليدستن تر قوماندانۍ الندې يو نوى حكومت منځ ته راغى 

او د لبرال نوى حكومت د محافظه آارانو د حكومت پاليسي پپه ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د ليتن پاليسي 
د ليتن . د دغه نوي حكومت په راتلو سره د افغانستان پر مسئله ډېر تاثيرات وارد شول . په آلكه تقبېح آړې وه 

.مخ  ۶٢٧ټوك،  ٢۴مه ، م ض س س هـ ،  ٢۶د جنوري  ١٨٨٠اليل به رابرتس ، د  - 226
  . مخ  ۴۶۵رابرتس ،  -  227
  . مخ  ٨٩٩ټوك ،  ٢۵مه ، م ض س س هـ ،  ١۵د مى  ١٨٨٠خارجه سكرتر ګريفن ته ،  -  228
  . مخ  ۵٩ل ، سنكه -  229
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:  د پاڅون د مشرانو او رابرتس ترمنځ ناآامې خبرې اترې

د پاڅون مشرانو له هغه وروسته چې آابل يې تخليه آړ، هغه حكومت ته چې په آابل آې يې تاسيس آړى و، په 
هغوى . او هغه ښار يې د مقاومت په يوه غوره ښار بدل آړ، چې ژر به بحث پرې وشي  غزني آې هم دوام ورآړ

د جنرال محمد جان خان تر مشرۍ او فعاليت الندې، چې موخه يې له افغانستان څخه د يرغلگرو پوځونو ايستل 
پام آې ونيوه او  او د محمد يعقوب خان واك ته رسېدل وو، هم يې د انګرېزي چارواآو سره د خبرو اترو الر په

هم يې د انساني قوتونو په مجهزولو آې د يرغلګرو پوځونو د مقابلې په موخه د راتلونكي پسرلي لپاره تيارى 
او د تبعيد شوي امير د بيا غوښتنې موضوع ته د لومړيتوب حق ورآړ شو او د پاڅون مشرانو د دوو هغو . ونيو 

موږ مسلمانان د (( رابرتس ته استولي وو، څرگنده آړه چې  ليكنو په ترڅ آې چې د جنورۍ په نمايي آې يې
  . برتانيې له حكومت سره آومه دوښمني نه لرو، موږ يواځې د امير د خوشې آېدو غوښتنه آوو 

څو چې  تاسې امير . موږ به وروسته له دې ستاسې د دوښمنانانو دوښمن او ستاسې د دوستانو دوستان واوسو 
ړئ، موږ به هېڅكله هم له خپلې غوښتنې تېر نه شواوتر هغه وخته چې څو مو په بدن آې له بند نه راخوشې نه آ

سربېره پر دې محمد جان خان هم د دوو بېلو بېلو   230. )) ساه وي، زاړه او ځوانان به له تاسې سره وجنگېږو 
وښتونكى شوى و، ليكونو په ترڅ آې رابرتس او د هغه مرستيال او نواب غالم حسن خان ته هم د دغې مطب غ

د هېواد د دغې برخې ټول مسلمانان چې د وليعهد د درناوي لپاره راغلي دي، وايي تر هغې چې د برتانيې (( چې 
حكومت امير  له بند نه راخوشې آړى نه آړي او د وليعد رتبه ونه پېژني، د ځان او سر په بيه به هم د جګړې 

ړي او په دې لپاره ټول مسلمانان سره يوه خوله او يو موټى شوي الې پرې نه ږدي  او له خپل عزم نه به وانه و
آه چېرې تاسې اوس (( محمدجان خان ته د رابرتس ځوابيه ليك منفي و او څرگنده آړې يې وه، چې  231.)) دي 

خپل مخالفت ته د پاى ټكى آېږدئ او آابل ته راشئ، ستاسې درناوى به وشي او آه پخپله موجوده الر باندې 
  . )) وآړئ تاسې او ستاسې سره بې فكره آسان به ټول برباد شئ  ټينګار

خو رابرتس له دې فضا نه چې ممكن مذاآره يې جوړه آړې وه، ګټه واخيستله او يو پالوى يې د مستوفي حبيب 
امكان لري دا مشران دې ته وهڅوي، چې د هېواد د : (( اهللا په مشرۍ  په دې موخه غزني ته واستاوه، چې 

د مقاومت مشران په لومړي سر آې  232. )) لپاره يو داسې نظر ورآړي، چې د عملي آېدو وړ وي  حكومت
غزني ته د مستوفي د راتلو لپاره د برتانوي مقاماتو سره خبرو اترو ته حاضر نه وو او سردار محمد طاهر خان 

ورنۍ له غړيو څخه پرته دې او محمد جان خان په ځانګړې توګه ددې مخالفت آاوه، چې د امير شيرعلي خان د آ
خو مستوفي ورو ورو پر دوى باندې مسلط شو او داسې استدالل، څرنګه چې . بل څوك د افغانستان امير وي 

انگرېزانو ژمنه آړې، چې افغانستان به تخليه آوي؛ نو له د هغوى له شر څخه د خالصېدلو يواځېنۍ الر په خبرو 
مال مشك عالم چې تر گردو د . ه واله مبارزه د افغانستان په تاوان ده او وسل. اترو آې ده، نه په مقابله آې 

انګرېزانو د سطې مخالف و، يو څه مخالفت وآړ، خو وروسته مستوفي لومړى د وردگو او بيا د ټولو خلكو 
 تنو په شاوخوا آې آابل ته راغلل؛ خو ټول نامهم آسان ٢٠٠له هغوى سره د  233. موافقه او مالتړ ترالسه آړ 

وو؛ خو په ورسره هغه ليك آې چې د ټولو مشرانو السليك او مهر ورباندې شتون درلود، پخوانۍ غوښتنې په دې 
زموږ پاچا يا واآمن بايد له بنده خالس شي او بېرته دې پر خپل  پخوني  – ١: (( شرحه پكې تكرار شوې وې 

د برتانيې له حكومت سره دوامداره او هغه به ... مقام پاته شي او زموږ قومي خلك د دې ضمانت آوي، چې 
د برتانيې استازى هرڅوك چې وي، بايد مسلمان وي او د برتانيې پوځونه دې زموږ  – ٢. صميمي دوستي ولري 
   234. )) د افغانستان هېواد او سيمې يې بايد ټولې بېرته اعاده شي  – ٣. له هېواد څخه ووځي 

  . مه  ٢٣د جنوري  ١٨٨٠تنو افغان مشرانو ليك، درابرتس په تلگرام آې ، د  ٨٠خارجه سكرتر ته د  -  230
. مخ  ١٣٢۶ټوك ،  ٢۴مه ، م ض س س هـ ،  ١٣د فبرورۍ  ١٨٨٠جنرال محمد جان خان غالم حسن خان ته ،  -  231
  . مخ  ۴۵٨رابرتس ،  -  232
  . مخ  ٣۶۶-٣۶۵هنسمين ،  -  233
  .  مخ  ٢٩،  ١٩٧١، الهور  ١٨٩۶-١٨٨٠آاآړ، محمد حسن، افغانستان ، د آورني انكشاف سياسي مطالعه ،  -  234
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ره په يوه دربار آې خبرې اترې وآړې او ګريفن هم هلته مه له رابرتس س ١٣دې مشرانو د اپرېل پر 
جوته آړه، چې د يعقوب خان دويم ځلي راتګ ناممكن دى او بل هرڅوك چې د امارت لپاره د خلكو د منلو وړ 

هغه زياته آړه چې د افغانستان د پيوستون عزم هم نشته او . وي، هغه به د غور لپاره وايسراى ته واستول شي 
څ سيمه پرته له هغو سيمو، چې د هند د سرحدي سيمو د دفاع لپاره ضروري وي، تر ولكې الندې را د هېواد هې

آله چې هېواد ارام شو او د انګرېزانو د خوښې امير وټاآل شو؛ نو بيا به انګليس لښكرې له افغانستان . نه  شي 
اب د خبرو اترو چانس له منځه د هغه دې ځو 235. څخه وځي؛ خو آندهار به بيا په آابل پورې و نه تړل شي 

. و او د برتانيې د حكومت نظر افغاني مشرانو ته په ډاګه شو ) قاطع ( يوړ، ځكه ځواب پرېكنده 

:  د ملي مقاومت بڼې او مرآزونه

د آابل تر خالي آېدو وروسته د پاڅون مشرانو په غزني آې د سرادر موسى جان حكومت ته دوام ورآړ 
ښت لګيا شول او د دغه حكومت د ټينگښت لپاره يې هر اړخيزې هلې ځلې وآړې، چې له جملې او د هغه په ټينګ

يې د ځمكو د ماليو الس ته راوړل، د يوه منظم پوځ جوړول، له پنجشېر نه تر وزيرستانه پورې د بېالبېلو 
ه منځه وړل او د قومونو د مشرانو راغوښتل، څو په غزني آې له موسى جان سره وګوري او د قومي دوښمنيو ل

. مشرانو ساتل او په هغوى آې د جهاد روحيه ژوندۍ ساتل 

وړوآى موسى جان او واقعي حكومت د سردار محمدطاهرخان او محمد جان خان په الس آې و او دوى 
په خپله موسى . د هغه  نايبانو په توگه عمل آاوه، چې البته دغه ډول حكومت په افغانستان آې سابقه درلوده 

حافظ باله ، دربار يې (( جان د هغه د وزيرله قوله سردار محمد طاهر خان او د هغه مشر ورور محمد يوسف 
سره له دې څرنگه چې د هغه آورنۍ په آابل آې   236. )) آاوه، ساعت تېري يې آوله او خلكو هغه پاچاه باله 

د پوځ تنظيم و، چې د افغانانو برياليتوب په  عمده مسئله د مالياتو الس ته راوړل او. وه، هغې ته ډېر اندېښمن و 
په آوهستان . هغو پورې ډېر تړلى و او دې آار د لوګر، آوهستان او غزني د سيمو  په بېالبېلو درجو دوام درلود 

آې جنرال مير  سيدجان استالفي او خواجه خان د موسى جان په نامه ماليات راټولول ، پخوني عسكر به يې 
. تنظيمول 

عسكر تنظيم آړل او د نهو آليو ماليات يې د موسى جان په  ١٢٠٠د فبرورۍ تر پايه پورې د لوگر ملكانو هم 
په لوگر آې د دغه آار په تر سره آولو سربېره د سردار محمد حسن خان او سردار محمد   237نامه راټول آړل 

ځينو ملكان د هغوى غوښتنې (( طاهر خان له خوا د پخوانيو وسلو راټولول پيل شوي وو؛ خو په هغه برخه آې 
نو په قران آريم سوګند ياد د لوگر ملكا(( او ټولو  238. )) ته تيار وو او ځينو نورو دغه بار ته اوږه نه ورآوله 

آړ، چې د بې وسلې شوي امير پر موضوع پاڅون وآړي او ژمنه يې وآړه چې له عسكرو سره به د وسلو او 
جنرال مير سيدجان استالفي هغه آسان، چې د مالياتو دراټولو په پروګرام آې يې  239. )) پيسو مرسته وآړي 

د هغه پليوني ورځ په ورځ زياتېدل او په چاريكارو آې يو . اښل برخه نه اخيستله د آورونو په سوځولو به يې ګو
   240. شمېر انګليس پلوي ملكان له ښار څخه وايستل شول 

د آوهستان ملكانو دغالم قادر چاريكاري په لمسون پرېكړه وآړه، چې د هغه ځاى حاآم سردار شهبازخان، چې د 
وخت آې سردارمحمد علم خان د غزني او ميدان تر  په همدې 241. رابرتس له خوا ټاآل شوى و، و ايستل شي 

 ١٠٠٠ -٨٠٠منځ سيمو ماليات راټولول ، په داسې حال آې چې محمدجان او سردارمحمدطاهرخان، چې له 
آسانو پورې د موسى جان په نامه د مالياتو په راټولو بوخت وو او د توخي خلك ، اندړ او هوتك يې دې ته 

  .    مخ  ۴۶٢رابرتس ،  -  235
. مخ  ١٣۴٣ټوك ،  ٢۴مه ، م ض س س هـ ،  ٣١د جنوري  ١٨٨٠د وليعهد مور ته د سردارمحمد طاهر خان ليك،  -  236
  .مخ  ١١٩٨ټوك ،  ٢۴مه ،  م ض س س هـ ،  ٢۶فبرورۍ  د ١٨٨٠رابرتس خارجه سكرتر ته ،  -  237
  مخ ١۴٧۵ټوك ،  ٢۴، م ض س س هـ ،  ٢١ -١۵د فبرورۍ له  ١٨٨٠ى ك ،  -  238

  .مخ  ١۵٣١ټوك ،  ٢۴پورې ، م ض س س هـ ،  ٢٣-٢٨د فبرورۍ له  ١٨٨٠ى ك ،  -  239
  مخ ٩۶٧ټوك ،  ٢۴پورې ، م ض س س هـ ،  ١۵-٢١د فبرورۍ له  ١٨٨٠ى ك ،  -  240
  مخ ٩۶٧ټوك ،  ٢۴پورې ، م ض س س هـ ،  ٢۵-٣١د فبرورۍ له  ١٨٨٠ى ك ،  -  241
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زه په دې نژدې وخت آې وزيو ، آاآړو او سليمان خېلو ته الړم ، له هغو خلكو سره مې وليدل او د 
ما هغه . ه يوځاى غزني ته د وليعهد حضور ته راوستل هغوى ملكان مې د تره آي او علي خېلو له ملكانو سر

په الر آې تقويه ) ج ( دوښمنۍ چې له آلونو راهيسې د هغوى ترمنځ وې، له منځه يوړې او هغوى مې د خداى 
پر . البته د دې ټولو هڅو موخه دا وه، چې څو بياپر آابل د پرديو پوځونو پر وړاندې مارش وآړي  248. )) آړل 

مارش اوازې، حتا د جنوري د مياشتې په وروستيو آې هم خورې شوې او ويل آېدل، چې سردار  آابل د دويم
ايوب خان او جنرال غالم حيدرخان هم رابلل شوي دي، څو په مارش آې برخه واخلي، خو وروسته محمد جان 

تر معلومېدو او  خو دا يورش د مستوفي د پالوي د پايلو 249. و ټاآله  ٢١خان د يورش او يرغل نېټه د مارچ 
او د . وروسته دسردارعبدالرحمن خان د ظهور او له هغه سره د خبرو اترو د زمينې تر برابرولو پورې و ځنډېد

هغه  په  برياليتوب سره هېڅكله هم عملي نه شو، آه څه هم د هغو هنګامې او ترتيباتو د انګرېزانو تر وتلو 
. پورې له د پخوا په شان دوام درلود 

  مخ ٣٨٩ټوك ،  ٢۴مه ، م ض س س هـ ،  ٢۶د جنورۍ  ١٨٨٠سان جان خارجه سكرتر ته ،  -  242
  مخ ١٣۵٧ټوك ،  ٢۴پورې ، م ض س س هـ ،  ٨-١۴د فبرورۍ له  ١٨٨٠ى ك ،  -  243
  مخ ١۵٣١ټوك ،  ٢۴پورې ، م ض س س هـ ،  ٢٢-٨٢د فبرورۍ له  ١٨٨٠ى ك ،  -  244

  . مخ  ٣٧۴ټوك ،  ٢۴مه ، م ض س س هـ،  ١٩جنوري  ١٨٨٠جنرال واتسن خارجه سكرترته ، تيلګرام ،  -  245
. مخ  ١١٩١ټوك ،  ٢۴مه ، م ض س س هـ ،  ١٢د فبرورۍ  ١٨٨٠محمد جان او موسى جان دالورخان دواب ته ،  -  246
  . مخ  ٩۶٧ټوك،  ٢۴، م ض س س هـ ،  ٢۵-٢۶د جنورۍ  ١٨٨٠ى  ك ،  -  247
  . مخ  ٢١۶ټوك،  ٢۵محمدجان خان  غالم حيدروردك ته ، د ګريفن به اليل په راپور آې ، م ض س س هـ ،  -  248
  . مخ  ١٣۵١ټوك ،  ٢۴مه ، م ض س س هـ ،  ۵د مارچ  ١٨٨٠رابرتس خارجه سكرتر ته ، تلګرام،  -  249
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:   امير عبدالرحمن ناستى او د جګړې پاىد 

دلته يواځې يو څو مهم ټكي د  250. دا موضوع زما له اثارو څخه په يوه آې په بشپړه توګه څېړل شوې ده 
  . وروستي بحث په توګه په دې اثر آې راوړم 

اقامت  آلن)  ١١( آال د فبرورۍ په لومړيو آې په تاشكند آې له  ١٨٨٠سردار عبدالرحمن خان پر 
وروسته له يوڅه پيسو او لږ شمېر وسله والو پيروانو سره د تزاري روسيې د چارواآو په اجازه، بدخشان ته 

مارچ (  ١٢٩٧او هلته په قصدي توگه د هغه ځاى دځينو اميرانو په مرسته او مير سلطان مراد قطغني . ننوت 
سوارو يوه قطعه، چې د ترآستان د نايب الحكومه په تالوقانو آې د . له نوروز مخكې تالوقانو ته ننوت )  ٢١

غالم حيدرخان له خوا چې د سلطان مراد مير قطغني د باخبرئ لپاره روانه شوې وه، له عبدالرحمن خان سره 
دې پوځ له هغه سره د واآمنۍ د عملي قدرت په جوړښت آې مرسته وآړه او د قطغن سيمې، . يوځاى شوه 

په داسې حال آې چې لږ څه وروسته سردارمحمداسحق خان . ولكې الندې راغلل  تالوقان او بدخشان د هغه تر
چې د هغه د تره زوى او پلوى و او له هغه سره يوځاى ترآستان ته تللى و، په دې بريالى شو، چې جنرال  غالم 

.  ې واخلي حيدرخان له هغه ځايه د بخارا په لوري وشړي او پرته له ميمنې څخه د هغه ځاى واآمني په الس آ
مه په نوروز آې په دې بريالى شو، چې د  ٢١آال د مارچ پر  ١٢٩٧په دې ترتيب سردارعبدالرحمن خان پر 

شمالي هندوآش د واآمن په توگه پرته له دې، چې آوم رسمي لقب يې ځان ته غوره آړى وي، د قدرت چارې تر 
. سره آړي، له هغه وروسته آندوز ته الړ 

په آابل آې د ليپل ګريفن، چې د افغانستان لپاره يې د ليتن نوې پاليسي اعالن آړې  دا  هغه وخت و چې
ځينو ځان غوښتونكو سردارانو لكه د سردارمحمد شريف خان زوى سردار محمد هاشم خان د امارت پلويان . وه 

ت او تخت واګې تر شوي وو، خو دا چې هېڅ يوه ونه شواى آوالى، چې د غزني د ملي پارټۍ له مالتړ پرته د قدر
په ځانگړې توگه ورسته له هغې ملي پارټۍ چې په سر .  السه آړي، هې څوك پر ځان باوري آېداى نه شواى 

آې يې مال مشك عالم او محمد جان خان وو، د امارت لپاره د امير شيرعلي خان د آورنۍ د يوه غړي پلويتوب 
آړنې په آابل آې د هغوى پر وړاندې په يوه مقابل او مخالف خو لويه ستونزه دا وه چې ليتن او د انګليس . آاوه 

سردار عبدالرحمن خان په داسې حال آې چې د قدرت د ټينگښت لپاره يې هڅې آولې له خپل . لوري آې واقع وې 
مقر څخه يې د مالمشك عالم او محمد جان خان په گډون د ملي نهضت له ډېرو مشرانو سره مكاتبه وآړه او د 

دغو مكاتيبو  . اتبو روحيه داسې وه، چې هغوى بايد د جګړې لپاره تيار وي، خو پخپله دې اقدام نه آوي هغه د مك
ملي جهاد ته نوې او تازه ساه ورآړه او هر چا هيله څرگندوله چې د غه خانداني اليق مشر په راتګ او مشرتوب 

. سره به د يرغلګروانګرېزانو مسئله يو اړخيزه شي 

آابل آې انګرېزي چارواآي په اندېښنه آې واچول، خو ليتن د عامه هيلو خالف په عمدي دې وضعې په 
توگه، له دې امله چې سردار عبدالرحمن خان له ده غوندې د امير شيرعلي خان د خاندان مخالف و او حتا آله 

اترو درزازه  ، تصميم يې درلود، چې د آابل د امارت په اړه د خبرو251چې نوموړى سردار په بدخشان آې و
آله چې نوموړى سردار . خالسه شي، لكه څنګه چې ليدل آېږي دغو خبرو اترو په اسانۍ سره پر مختګ ونه آړ 

. استازي ورولېږل شول  ٣په آندوز آې و، د همدې موخې لپاره د انګرېزانو له خوا ورته  

ووۀ، چې د سردار عبدالرحمن ليتن له سردار عبدالرحمن خان سره د خبرو اترو لپاره دومره ميالن ښ
خان اقامت يې په روسيه آې ناديده وګاڼه او داسې فكر يې وآړ، چې نوموړى سردار به دومره منندوى شي، چې 

د دغه سردار راتګ زموږ لپاره له شمال (( هنسمين وليكل د . د آابل امارت به د هغه له طرحې سره سم ومني 
يو استازى د محمد سرور غلجي په نامه د اپرېل پر لسمه   252. )) ږي څخه د يوه روحاني شخص په توگه ګڼل آې

آندوز ته ننوت، نوموړي د ګريفن شفاهي پيغام سردار ته واوراوه، چې انګلستان د آابل لپاره دا سې يو امير 
برتانوي لښكر له افغانستان څخه وځي او د برتانيې حكومت په روسيه آې د . غواړي چې د هغوى دوست وي 

دار د اقامت په وجه له هغه سره دوښمني نه لري او په دې به  وتوانېږي چې د روسيې په تناسب له هغه سره سر

.  ١٩٧١، الهور،  ١٨٨٠-١٨٩۶تان، د داخلي سياسي انكشافاتو څېړنه ، افغانس -  250
  . مخ  ٣۶۵ټوك،  ٣هنا ،  -  251
  . مخ .  ۴٠٣هنسمين،  -  252
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د . سردار عبدالرحمن خان په همدې وخت آې د افغانانو د بېالبېلو قومونو مشرانو ته ليكونه واستول 
نونه تيار آړي او په دې مبارزه آې له چا سره هېڅ ډول دغو ليكونو موخه دا وه چې افغانان بايد جګړې ته ځا

. معامله ونه آړي، مګر تر هغې پورې چې د خبرو اترو پايلې نه وي راوتلي، تر هغې په وسله وال اقدام نه آوي 
په همدې وختونو آې جنرال غالم حيدرخان او او ميربچه خان له هغه سره يوځاى شول او د جهاد ولولې په 

په آابل آې له سردار عبدالرحمن خان سره د خبرو اترو افشاآېدل د يوشمېر . ني شكل تودې وې هماغه پخوا
سردار ولي محمد خان او سردار محمد شريف خان د امارت اميد له السه ورآړ؛ خو . زياتو بدلونو نو المل شول 

هر خان ګريفن ته وليكل، چې سردار طا. جنرال محمدجان خان نور هم د يعقوب خان په بېرته راتګ ټينګار آاوه
خو هغه چا چې د خبرو اترو په ناآامۍ آې . يعقوب خان يواځېنى سړى دى، چې په هېواد آې يې امن راوستى دى

  .يې عمًال اقدام وآړ، هغه مستوفي حبيب اهللا خان وردګ و، چې ډېر ژر هندوستان ته تبعيد شو 

د خبرو اترو په ځڼدېدلو په برخه آې د امير عبدالرحمن خان تكتيكونو، په آابل آې ګريفن او نور 
انګرېزي چارواآي اندېښمن آړل، هغوى په دې فكر آې شول، چې لكه چې سردار پوهېده،چې انګرېزان په 

بلكې په خپل زور سره راتلونكي مني آې له افغانستان څخه وځي،  نو هغه غواړي د انګرېزانو په مرسته نه؛ 
واك تر السه آړي او سربېره پر دې هغوى نوي وايسراى رپن ته وړانديز وآړ، چې له هغه سره دې له خبرو 

رپن د هغوى . اترو نه تېر شي او بې وسلې شوي امير ته دې اجازه ورآړل شي، چې بېرته خپل هېواد ته الړ شي 
رښوونه يې وآړه، چې يو ځل بيا له سردار سره خبرې اترې وآړي، دليلونه ډاډ وړ ونه بلل او ويې نه منله او ال

هغوى همداسې وآړل؛ خو عبدالرحمن خان په خپلو ځانګړو وړانديزونو سره بيا داسې يو ځواب ورولېږه، چې د 
او دا ځل يې ټينګار وآړ، چې د امير دوست محمد خان د وخت  . انګليس چارواآو ته د ډاډ او قناعت وړ نه و

ګريفن د دويم ځل لپاره له هغه سره د خبرو اترو د پرېكون او . ستان بايد د هغه تر ولكې او قلمرو الندې وي افغان
دا ځل د ويسراى رپن الرښوونه دا وه، چې د وروستي ځل . د سلطنت لپاره د يعقوب خان د راتګ وړانديز وآړ

له آابل نه يوه بېله سيمه وبولي او د آابل د لپاره نوموړى سردار په دې وپوهوي، چې آابل ته راشي او آندهار 
امير په توګه ډېرى هېوادونو سره مستقيم تړاو ونه لري او چېرې هغه په لږ وخت آې مثبت ځواب ورنه آړ؛ نو د 
شېرعلي خان له آورنۍ  له يوه تن څخه به وغوښتل شي، چې د حكومت د جوړښت اقدام وآړي؛ خو دا ځل د ليك 

سردارعبدالرحمن خان د برتانيې ټول شرطونه ومنل او بې له ځنډه يې د آابل په لور حرآت له رارسېدو سره سم 
د امير دا بدلون چې هېڅ هيله يې نه آېده، په . مه د پروان تتمدرې سيمې ته ورسېد  ١۴وآړ، چې د جوالى پر 

. هرات آې د سردار ايوب خان د حرآتونو سره په تړاو آې شرحه آېداى شي
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خان د سردار عبدالرحمن خان په پرتله په درانيو، غلجيو او ملي پارټۍ آې ډېر محبوبيت  سردار ايوب
سردار ايوب خان د . درلوداو پخوا عبدالرحمن له انګرېزانو سره د مقابلې پر ضد د هغه غوښتنه نه وه منلې 

شي، له خپلو پوځونو مه ؛ يانې درې اونۍ مخكې له هغه، چې عبدالرحمن خان د آابل په لور روان  ٩جون پر 
ځكه هغه پوهېده . عبدالرحمن خان بايد ارومرو له هغه نه خبر شوى وي . سره د آندهار په لور حرآت آړى و

چې آندهار ته د ايوب خان په ننوتلو سره به  غلجيان  او دراني د هغه تر مشرۍ الندې سره يو موټى آېږي؛ 
ولو ژمنه يې آړې وه، له هغه سره د امارت په اړه جوړ جاړي ممكن د انګليس چارواآو چې د افغانستان د پرېښو

. په دې اساس پخپله له هغه څخه مخكې هلته الړ او د انګليس شرطونه يې ومنل . ته ورسېږي

مه سردار عبدالرحمن خان د قومي مشرانو او خلكو له خوا، چې ټوليز  ٢٠په هر حال د جوالى پر 
مه په آابل آې د  ٢٢زرو څخه زيات و، د امير په توگه اعالن شو او ورپسې د جون پر  ٢٠٠٠٠شمېر يې له 

آال د جوالى پر  ١٨٨٠د . ګريفن او ستيورات د يوه دربار په ترڅ آې په رسمي توګه د هغه امارت ومنل شو 
په مشرۍ د انګرېزانو يو پوځ د )  Burrow( مه افغانانو د سردار ايوب خان په مشرۍ د جنرال به رو  ٢٧

په . آندهار په ميوند آې سخت وځاپه او  پخپله آندهار چې هلته د برتانيې نور پوځونه مېشت و، محاصره آړ
ر واآمنۍ الندې د انګرېزانو واآمنۍ سقوط آړ او په آندهار آندهار آې د انګرېز السپوڅي سردار شېرعلي خان ت

  .آې د پاڅون ساحه دومره ارته شوه، چې رښې يې ان تر آوتې پورې ورسېدلې 

خطر ( په دې اساس سردار ايوب خان هم د انګليس او هم د نوي امير لپاره يو د ناڅاپه يو لوى ګواښ 
په ډېره بېړه يې سراى . نځه وړلو لپاره يو د بل  مرستې ته اړ شول ګريفن او امير د هغه د له م. رامنځ ته آړ) 

مه او د اګسټ پر لومړۍ نېټه د شپږو ساعتونو  ٣١خواجه ته نژدې د ذمه د غونډۍ په سيمه آې يې د جوالى پر 
او لپاره دوه ځلې غونډه وآړه او داسې پرېكړه يې وآړه، چې انګرېزي پوځونه دې له ځنډ پرته آابل ترك آړي 

انګرېزي چارواآي دې نولس نيم لكه روپۍ،چې نمايي يې بخشش او نيمايي يې په افغان خزانې پورې اړوندې 
د امير  پر وړاندې يې ژمنه وآړه غلجي خلك به دې ته وهڅوي،چې پرهغو انګرېزي . وې، امير ته ورآړي 

موخه يې دا وه چې سردار ايوب . لښكرو باندې بريدونه ونه آړي، چې درابرتس په مشرۍ آندهار ته لېږل آېږي
سره له دې چې امير پر هغه ډېر ټينگار هم وآړ؛ خو بيا هم د هغوى تر منځ د هېڅ . خان له آندهار څخه وشړي
. ډول معاهدې تړون ونه شو 

زرو عسكرو څخه جوړ او ټاآل شوى لښكر د  ١٠٠٠٠د رابرتس په مشرۍ د انګرېزي پوځونو له  
ر په لور روان شو او هلته  يې وروسته له هغه، چې د سردار ايوب خان پوځونو ته يې اګسټ پر لسمه د آندها

په داسې حال آې، چې په آابل آې مېشت د انګرېزانو يو بل پوځ د . ماتې ورآړه، د آوټې له الرې هند ته الړل
په دې ترتيب د . آسه و، د شترګردن له الرې هند ته تللى و ٢٠٠٠٠ستيورات تر مشرۍ الندې، چې شمېر يې 

. انګليس دويمه جګړه پاى ته ورسېده _ امير عبدالرحمن په ناستي او د انګرېزي پوځونو په وتلو سره د افغان 

په آندهار آې مېشتو انګرېزي پوځونو دبېالبېلو دليلونو له مخې په اپرېل آې )  ١٨٨١( په بل آال 
خو د هماغه آال دجون په مياشت آې دويم ځل . پرېښووه آندهار هم تخليه آړ او د هغه واليت اداره يې امير ته

لپاره سردار ايوب خان بيا له هرات نه  پر آندهار وروخوځېد او هغه يې الس ته راوړ؛ خو له امير سره په مقابله 
هرات او آندهار د نوي امير الس . آې چې له زيات پوځ سره هلته تللى و، ماتې وآړه او فارس ته يې پناه يوړه 

آال  د ميمنې واليت هم، چې تر هغه وخته پورې د يوه خپلواك امير تر واك الندې و، د  ١٨٨۴پر . ه ورغلل ت
په دې ترتيب د ليتن د ډېر ټينګار او طرحې پر خالف افغانستان يو موټى او . امير تر ولكې او قلمرو الندې راغى 

فغانستان نه بېلې شوې او د هغو بهرنۍ خپلواآي متحد شو؛ خو ځينې سميې چې د ګندمك په تړون آې راغلي، له ا
. سلب شوه 
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پاى او پايله       
د دغه اثر له لوستلو ښكاره ده، چې په افغانستان آې په سياسي ساحه آې، په ځانګړې توګه د هېواد د 

دا . شدت سره روان وو امنيت  او د دولت د نظم دورانكارۍ او بيارغاونې آارونه څنګ په څنگ په ډېر زور او 
آال ښكاره شوه او د نګليس د لومړي تېري تر پيل پورې  ١٨١٨عمليه دسدوزيو د آورنۍ تر سقوط وروسته  پر 

د دولت دبيارغاونې چارو په اخر آې غلبه وآړه اود ااحمدزيو د واآمنۍ بنسټوال، امير دوست محمد  ١٨٣٨په 
نو لومړي تېري دغې عمليې ته د پاى ټكى آېښود او افغانستان د دانګرېزا. خان د دغې عمليې ممثل وپېژندل شو 

له مرآز څخه تښتېدلې قوې . پرديو پر ضد د جګړو او مبارزوپه دوره آې خپل مرآزي حكومت له السه ورآړ
په دې ترتيب د افغانانو لومړى برخورد له پر مخ تللو . تقويه شوې؛ او افغانستان په وړو واحدونو ووېشل شو 

عصري وسايلو سمبال اروپايي انسان وژونكو سره په نظامي ډګر آې و او په دې اساس د هغه اغېزې تل  او پر
. پاتې او منفي ثابتې شوې 

امير دوست محمد خان د خپلې دويم ځلي پاچاهۍ پر مهال خپلې پخوانۍ سياسي رغاونې دا ځل په يوه 
عمر تر پايه پر دې بريالى شو، چې افغانستان له آمو تر  پرخه آچه په ډېر تدبير سره له سره پيل آړې او د خپل

.      پېښوره په سياسي لحاظ يوموټى او متحد آړي 
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